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ΕΝΑΣ ΑΝΑΜΟΡ 
ΦΩΤΗΣ = Αί γνώμαι

των επίλεκτων
ΕΙΣ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

Συνεχί$ομεν τήν δημβοίευσιν 
τών γνωμών, τάς οποίας είχον 
την ε^χαρίστησιν νά έκφρά- 
σοιβν διάφοροι διαπρεπείς λό
γιοι καί καλλιτέχναι, έπϊ τή 
έκδόσει τών «Παρασκήνιων».

Τά παρασκήνια γενικώς εΐνε 
μία άτμόσφαιρα sui generis, 

νωστη στόν πολύ κόσμο. 
.‘Ένας παλαιός παρασκηνια- 
κός παράγων άναλαμδάνει νά 
φέρη είς φώς τήν ζωήν, τά 
πρόσωπα καί τά πράγματα 
αύτής τής Ιδιορρύθμου όσον 
καί χαριτωμένης άτμοσφαί- 
ρας καί έχ( / δλας τάς πρός 
τοΰτο ειδικό ιητας καί δοκού* 
μέντα.

Τά «Παρασκήνια» δέν θά εΐ- 
vs μόνον περιοδικόν, άλλά 
ληθινή άποκάλυψις.

θ . Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ ΙΔ Η Σ

Είμαι πολύ εύτυχής γιά τήν 
εκδοσι τών «Παρασκηνίων» μέ 

"/ '·■ ~>'ί■ ^  »··->■ —ΐ·
ακούραστο έ̂ ·ρα*ίη τής Ιδέας 
τοΟ θεάτρου καί ολων τών τε· 
χνών. Εύχομαι δέ μαζί μέ τήν 
έπιτυχίαν των, τήν όποια θεω
ρώ ασφαλή, νά διδάξη στούς 
νέους καλλιτέχνας καί κριτι
κούς περισσότερη σεμνοπρέ- 
πειΰζ άλλά καί λίγο σε δασμό 
πρός τούς παλαιοτέρους των, 
οί όποιοι δέν πταίουν έάν προ- 
ηγήθησαν.

ΕΠΑΜ . ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
Τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 

Υποδιευθυντής Α .Σ .Κ . Τεχνών

Τό Βασιλικό ©έατρο θά φιλοξενήσει' τήν προτομή' του 
άειμνήστου Πρίγκηπος Νικολάου, τήν όποιαν έςριλοτέ- 
χνησε δ προσωπικός του φίλος καί διαπρεπής γλύπτης κ. 
Βάσος Φαληρέας. Μιλώντας οάν συνάδελφος μέ τόν Φα- 
ληρέα, ό Μάρκος Μαρής—ήταν τό καλλιτεχνικό Ψευ
δώνυμο τοΰ Νικολάου αύτό — τοΰ είχε ζητήσει νά τοΰ 0- 
ποσχεθή α^τή τήν προτομή:

—’Ήθελα ν ’ άηοτυπωθίί άπό σένα στό μάρμαρο ή μορ
φή μου...

ΤΗταν ένα είδος διαθήκης τά λόγια αύτά καί τήν δια
θήκη αύτή τήν σεδάστηκε ό καλλιτέχνης. ’Εργάστηκε πο
λύ γιά νά δημιβυργήση κάτι τό τέλειο. Κ ι’ έπέτυχε στό 
τέλος. Ή  προτομή τοΰ Πρίγκηπος μπορεί νά θεωρηθη ε
ν'α άρτιο έργο γλυπτικής.

'Όταν ό καλλιτέχνης συνεπλήρωσε τό καθήκον του 
πρός τόν «Πρίγκηπα συνάδελφό του», ενα άλλο καθήκον 
ένεφανίσδη: τής Πολιτείας. Τ ή ν  έκπλήρωσι α^τοΰ τοΰ 
καδήκοντος άνέλαδε _ό υπουργός—Διοικητής τής Πρω- 
τευούσης κ. Κ . Κοτ^ιάς. "Εσπευσε ν ’ άγοράβίΐ τήν προ
τομή καί νά τήν δωρήσιι στό Βασιλικό ©έατρο, γιά νά 
τήν τοποδετήση στήν είσοδό του.

Δέν μπορούσε νά δρεδή καταλληλότερος τόπος. Τό 
«Βασιλικό ©έατρο», χρωστάει τό μεγαλύτερο μέρος τής 
ύπάρξεώς του σ’ ’Εκείνον. ’Εκείνον πού έργάσδηκε ύπε- 
ράνδρωπα γιά τήν πρόοδό του, πού δοήδησε τούς ήδοποι- 
ούς, τούς σκηνοδέτες, τούς έργάτες τής σκηνής. ’Εκείνον, 
τέλος, πού — οπως έγραψε ό Σπΰρος Μελας— «άγωνίατη-

'κε γιά νά μπάση στό νεοελληνικό δέατρικό διάλογο, γε- 
μάτον άπό ρεαλισμό—παράγω τόν όρο άπό τό «ρέ...σύ» 
τών εγχωρίων ήδογραφιών—κάποια κοσμική λεπτότητα 
καί σαλονίστικο πολιτισμό. Κ ι’ είχε σ’ αύτό μιά μικρή 
παρέα τότε: Τό Νιρβάνα, τόν Τσοκόπουλο, τόν Δαραλέ- 
ξη...»

Σήμερα ύπάρχουν πολλοί συγγραφείς πού χρωστούν τήν 
πρόοδό τους στίς πρώτες προσπάθειες τοΰ Πρίγκηπος — 
καλλιτέχνου, καί ήθοποιοί καί σκηνοθέτες κι’ ολόκληρο 
τό σύγχρονο θέατρο, πού άκολούθησε τήν πρωτοπορειακή 
θεατρική κίνησι ’Εκείνου...

Ό  θεατής τοΰ «Βασιλικού» περνώντας έμπρός άπό τήν 
προτομή τοΰ Πρίγκηπος, θ’ άτενί$η μέ συγκίνησι τό όμοί- 
ωμα τοΰ δημιουργού μιας άπό τίς σημαντικώτερες καλλι
τεχνικές μας προόδους. Καί γύρω στό όμοίωμά αυτό θά 
πλανώνται—δπως σημείωσε ό βιογράφος του—οί ευγενικοί 
ηρωες πού έφερε είς τήν σκηνήν, αί έλληνίδες παρθένοι, 
οί γενναίοι τύποι, οί καλοί άνθρωποι καί μα$ί των τά 
τοπία πού έ^ωγράφισε, μέ τά όλοπράσινα δένδρα τής 
’Αττικής καί τούς γαλανούς ουρανούς δά φύγουν άπό τίς 
σελίδες τών λεπτογραμμένων του χειρογράφων καί δά 
κατέδουν άπό τούς πίνακάς των, διά νά περικυκλώσουν, 
φαντάσματα καί όπτασίες καί γαλανά όνειρα, τόν νε
κρόν Πατέρα των καί νά τοΰ ψάλουν πάλιν τούς άγαπη- 
μένους του ήχους, νά τόν άφήσουν νά άκούση τών φύλ
λων τό θρόισμα καί τής θαλάσσης τόν φλοΐσδον...

Εύχομαι στά «Παρασκήνια* 
νά κάνουν ν’ άγαπηθη ή άλη« 
θινή έλληνική τέχνη.

Α Π Ο  Τ Ο  Γ Α Λ Λ ΙΚ Ο Ν  Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

Πώς έδόδη ή πρεμιέρα
τοΟ «Φιγκαρώ» πρό 154 έτών Ο. Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Σ

Στή  σημερινή παλμώδη κί- 
Vroiv τής καλλιτεχνικής μάς 
ζωής, μέ τόν πλοΰτο τών έκ- 
δηλώσεών της καί τά πολλα
πλά της προδλ^μαια, £να πε

ριοδικό σάν αυτό άποτελει 
μίοτν έπείγουσα καί δργανι- 

κή άνάγκη· ’Ά ν  συμπέράνω 
άπ' δ,τι ψιθυρίζεται στά πα
ρασκήνια τών «Παρασκηνίων», 
ή νέα έκδοσις θά δικαιώστ) μέ 
τό παραπάνω τίς προσδοκίες 
μας.
w ΣΤΕΦ . ΔΑΦΝ Η Σ

Δ Η Μ Η ΤΡΗ Τ ΜΠΟΓΡΗ

στήν πραγματικότητα. "Ενα  
περιοδικό πού ν’ άσχολήται μδ 
τό θέατρο καί μέ τήν Τέχνη, 
διευθυνόμενο — δπως συμδαί- 
vf| — άπό άνθρώπους ειδικούς 
καί άξιόλογους, δέν εΐνε Έ·  
πιχείρησις ’Εκδοτική. Είναι 
προσπάθεια μέ σκοπό άνώτε- 
ρο, μέ προορισμό σημαντικό. 
Εΐνε δείγμα πολιτισμού καί 
δήμα προόδου.»

Δ. Κ. Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ ΙΔ Η Σ  I

Είς τά αλλο φύλλοΕΙς τήν 5ην σελίδα
“ Ενα ειδικό οργανο τής θεα

τρικής, μουσικής καί καλλιτε
χνικής κινήσεως, ποΰ απλώνε
ται όλοένα καί περισσότερο 
στήν κοινωνική μας ζωή, εχει 
νά προσφέρη πολλά. Καί ή 
προσφορά αύτή εύχομαι νά γΐ- 
νη άπό τά «Παρασκήνια» μέ 
τόν θετικώτερο καί πνευματι- 
κώτερο τρόπο.
27-4-38

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Χ Λ Ρ Ι ΙΣ

"Ερευνα
είς τά "Ωδεία 'Α
θηνών - Πειραιώς

Υπάρχουν
θεατρικοί κριτι
κοί στήν Ελλάδα;
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Άπό τήν ελληνικήν όπερέτταν £929 Τ Α  Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν Ι Α

Ηρώ Χαντά Ο κ. Στυλιανόπου 
λος ευχαριστεί

φοϋ έμφανισθή καί είς διαφό
ρους ΰϊλλας πόλεις της Μακε
δονίας θά καταλήξη είς τήν 
Θεσσαλονίκην είς τάς άρχάς 
τοΰ Σεπτεμβρίου.

— Νεαρά πρωταγωνίστρια

Ε Ι Σ  ΤΟ Θ ΕΑ Τ ΡΟ Ν

Σ Ο Ν ίΑ  Σ Π Ε Ρ Α Ν Τ Σ Α  
Η συμπαθής καλλιτέχνις ποΰ 

προσελήφ&η είς τόν θίασιν Κόκ
κινη—Μαυρέα. '

,— Ιδιαιτέρως συζητείται 
το σκηνικό τής ένάρξεως πού 
θά παρουσιασθή πολύ φαν
τασμαγορικό καθώς καί μιά 
φωτεινή χορευτική πίστα έ- 
πάνω στήν όποιαν θά χορέ- 
Ψί) τό μπαλλέτο, φωτιζόμενων

ΑΝΝΥ Μ ΙΜ ΟΖΑ 
Ενα άπό τά λουλού&ια του 
θιάσου Μηλιάδη—Κυριάκου

θά έμφανισθή άπό τής σκη
νής του θεάτρου «Μέγας Α λ έ 
ξανδρος».

— Προγθές άνεχώρησε διά 
την Καδάλλαν ό θίασος Πά- 
ολας, ό όποιος θά δώστ) έκεϊ 
σειράν παραστάσεων καί ά -1

Παρουσιάζει κάθε βράδυ 
το έκλεκτότερο έργο τής 

θερινής περιόδου

ΠΡΟ ΤΟΥ 1900

ΤΟΥ Α. ΒΩΤΤΗ 

Μουσική Ντ* Α Ν Τ Ζ ΕΛ ΙΣ

Τά όνόματα καί μόνον 

τών Συγγραφέων καί 

τών θιασαρχών Ιγγυών- 
ται περί τής έπιτυχίας.Ή  μοναδική 

μανικιούρ (στο»

διά τάς καλλιτέχνιδας

Η ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΘΑΚΗΣ
Μανικιούρ κατ* οίκον Ο φωτογράφος 

τής Μόδας 
Σταδίου 7

Σ Η Μ Ε Ρ Ο Ν

'Ανοίγει τάς πύλας τρυ

T O  Ο Ε Η Τ Ρ Ο Μ

87 — Πανεπιστημίου — 87 

(Παροτπλευρως «”Ηβης»)

OHIO

Σ Η Μ ΕΡΟ Ν  
Διά πρώτην φοράν έν Έλ· 
λάδι πανηγυρική έμφάνι- 

οις τοΟ καλλιτεχνικού 

συγκροτήματος
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ  ΙΟ Υ—Μ Α Ρ Ν Η —Α Β Ε  

1η θερινή θεατρική ΠερίοδοςΣπυροπούλου-Παπαδούκα 
Μουσική Κ. Γι<?ννίδη

Και μέ τό πρωτοφανές 
συγκρότημα 
ΤοΟ θιάσου

Άπαρτιζόμενον άπό 6 χο

ρεύτριας καί 2 χορευτάς. 

Πρωτοφανής έπιτυχία

οιιιιο

Μ Ε Ο ΛΟ ΚΛΗ ΡΟ Ν  
ΣΥ ΓΚ ΡΟ Τ Η Μ Α  ΤΗ Σ

TO N EO N  Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Ο Ν  
Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Η Σ  Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ Σ

ΣΗΜ . Τά διαρκή έκτός 

τών δημοσιογραφικών δέν 
Ισχύουν, Ο Ι δηλώσαντες 

είσιτήρια παρακαλοΰνται 

νά τά άποσΰρουν μέχρι 

της 6ης μ. μ, σήμερον.

ε κ α ς τ η ν

Πέμπτην καί Σάδδατον

ΤΗΝ N EA N  Θ Ε Α Μ Α Τ ΙΚ Η Ν  ΣΑ Τ Υ Ρ ΙΚ Η Γ ι 
ΕΠ  ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ ΙΝ

τών Συγγραφέων 
Δ. Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ  Η — Α. Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ  ΙΟΥ 

και του Μουσουργού θ. Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ  ΙΔ Η ή άπαράμιλλος έκκεντρι· 

κή χορεύτρια

ΟΙΙΙΙΟ

Κ Α Ι ΑΛΛΑ1 20 Δ ΙΕ  

Θ Ν Ε ΙΣ  Χ Ο Ρ Ε Υ Τ Ρ ΙΑ Ι
και \ό φημισμένο 

Μ ΠΑΛΛΕΤ Ο ΒΟ Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η Σ

ILOSVRU - QERLS
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ·
® ΚΑΙ ΑΙ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑΙ ΤΑΙΝΙΑΙ

* * ** * * * * * * * *  Η «ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ» ΤΟΥ ΜΠΟΓΡΗ
μηχανηματων 
όμιλοΰντος έ- 
σήμαινε διάθε 
οιν σημαντι
κών κεφαλαί
ων, τά όποια 
ol διάφοροι 
χρηματο δ ό- 
ται τών'Ελλη 
νικών ταινιών 
είτε δέν διέθε 
ταν, είτε έφο- 
βούντο νά δια 
θέσουν λόγω 

τήςπεριωρισμέ 
vijq έκμεταλ- 
λεύσεως έγ-

Ε δώ καί κάμποσαχρόνια | χωρίων φίλμ (Ελ λ ά ς , Αϊγυ-
ή έλληνική κινηματογρα πτος, Τουρκία καί ’Αμερική).

, «----  Κατ’ αύτόν τόν τρόπον καθί-

-rl δίς ΤοΟλα Μιζαντζή, δπως εμφανίζεται 
στό ρόλο τής μοραίας γυναίκας, στήν «Προσ

φυγοπούλα».

( ή έλληνική κινηματογρα 
φική παραγωγή έπαυσε 

πιά νά δίδη σημεία ζωής.
Ο Ι λόγοι' τής στασιμότητος 

αϋτής εΐνε πολλοί καί διάφο
ροι. Έ νώ  μέχρι τό 1931 τά 
ίλληνικά φίλμ, έν σχέσει βέ
βαια μέ τά οικονομικά καί τε 
χνικά μέσα τά όποια διέθε
ταν οί κινηματογραφισταί 
μας, έσημείωναν μίαν συνεχή 
καλλιτεχνικήν καί τεχνικήν 
Ρελτίοισιν καί μας χάριζαν 
τήν έλπίδα ένός καλυτέρου 
μέλλοντος, έμφανίζεται ό όμι 
λών, ό όποϊος άνατρέπει δλα 
τά σχέδια τών Ελλήνω ν πα
ραγωγών. Διότι ή άπόκτησις

στατο προβληματική ή δι’ ά- 
ναλόγων εισπράξεων έκ τής 
έκμεταλλεύσεως, άπόσβεσις 
τών έξόδων.

Άπ ό τήν έποχήν έκείνην 
σποραδικώς ό έλληνικός κινη 
ματογράφος μάς παρουσίασε 
μερικάς όμιλούσας ταινίας, 
τών όποιων ό έκ τών υστέρων 
συγχρονισμός έπραγματοποι- 
ήθη είς τήν Εύρώπην καί 
Τουρκίαν μέ πολλά έξοδα καί 
....δυσάρεστα άποτελέσματα. 
Μεταξύ αύτών άναφέρομεν 
τόν «Άγαπητικό τής Βοοκο- 
πούλας», τήν «Δεσποινίδα Δι

κηγόρον» καί τό «Σάς ζητού
νε σ τό  τ Γλ έφ ω ν ο » . Έ ξ  "λων 
αύτώι μόνον «Ό  άγητπητικός 
τής Βοσκοπούλας» παρά τάς 
τεχνικάς καί καλλιτεχνικάς 
άτελείας του καί μόνον λόγω 
τής έμπορικότητος τοϋ τίτλου 
του, έκάλυψε τάς δαπάνας 
του, ένώ αί άλλαι παραγω
γοί άπέτυχον καλλιτεχνικώς 
καί έμπορικώς.

Τήν άδυναμίαν αύτήν τής 
έλληνικής παραγωγής ήρχι- 
σαν τελευταίως νά έκμεταλ.- 
λεύωνται καταλλήλως ol Αι
γύπτιοι κινηματογραφισταί. 
παρουάιάσαντες μέχρι σήμε
ρον είς τό έλληνικόν κοινόν 
τρεις έλληνικάς όμιλούσας 
ταινίας: τόν «Λόκτωρα Ε π α 
μεινώνδα» μέ τόν ΟΙκονόμου 
καί τάς άδελφάς Καλουτά, 
παραγωγής Τόκο Μιζράχι, 
τόν «Άρραδώνα μετ' έμποδί- 
ων» μέ τόν Οικονόμου καί τήν 
Ρένα Ντόρ, παραγωγής Άλ- 
βίζε Όρφανέλλι, καί τελευ
ταίως «“ Otcxv ό σύζυγος τα
ξιδεύω» μέ τόν Μάνο Φιλιπ
πίδη καί τάς άδελφάς Καλου
τά. Ανεξαρτήτως τής σχετι
κής έμπορικής έπιτυχίας των, 
Ιδίως είς τάς έπαρχίας, καί

αί τρεις ύπήρξοτν οίκτρά κα
τασκευάσματα καί ώς ύποθέ- 
σεις καί ώς πο«γ ματοποιή- 
σεις, ένφ είς τήν τεχνικήν των 
πλευράν ήσαν άνεκταί. Ή  ά- 
ποτυχία τών προαναφερθει- 
σών ταινιών όφείλετο κυρίως 
είς τό δτι ol πραγματοποιη- 
ταί των έπεγείρησαν νά προ
σαρμόσουν είς τήν έλληνικήν 
άτμόσφαιροτν θέματα ούδεμί- 
αν σχέσιν έχοντα μέ αύτήν, 
μέ κακονραμμένον διάλογον, 
γονδροειδεϊς καί άντιαισθητι- 
κάς σκηνάς καί μέ κακήν δι- 
εύθυνσιν ήθοποιών. Τό άποτέ- 
λεσμα δλων αύτών, ήτο νά 
προκαλέσουν τήν άηδίαν καί 
τήν άπογοήτευσιν τοΰ έλληνι- 
κοΰ κοινοΰ.

Ό  αίγύπτιος παραγωγός Τό 
κο Μιζράχι άντιληφθείς έγ- 
καίρως τήν αίτίοτν τών άπο- 
τυχιών του, άπηυθύνθη είς 
τόν γνωστόν “ Ελληνα συγρα 
φέα κ, Δημήτρην Μπόγρην, 
διά νά τοΰ συγγράψη τό σε
νάριο μιας ταινίας, μέ καθα- 
ρώς έλληνικήν ύπόθεσιν. Ό  
κ. Μπόγρης συνέγραψε ένα 
δραμοττικό έργο μέ τίτλο «Ή  
προσφυγοπούλα» τό όποιον ό 
Τόκο Μιζράχι «έγύρισεν» είς 
τό έν ’Αλεξάνδρεια στούντιο

τής Εταιρείας του μέ εύχά- 
ριστα, καθώς πληροφορούμε- 
θα άποτελέσματα.

Είς τό έργον αύτό τοΟ κ. 
Μπόγρη πρωταγωνιστούν ή 
έκλεκτή ντιζέζ τοΰ θεάτρου 
μας δίς Σοφία Βέμπο μετά 
τής άδελφής της Αλίκης, ό κ. 
Μανος Φιλιππίδης, ό παλαίμα 
χος κωμικός μας κ. Πλέσσας, 
ή δίς ΤοΟλα Μιζαντζή καί πολ 
λοί άλλοι "Ελληνες καλλιτέ- 
χναι. Τήν μουσικήν συνέθεσεν 
ό έκλεκτός μαέστρος κ. Γιοτν- 
νίδης καί τους στίχους τών 
τραγουδιών ό γνωστός στι- 
χουργός κ. Αίμ. Σαβδίδης.

Εκτό ς  δμως άπό τήν έπιτυ- 
χή έκλογή τοΰ συγγραφέως 
καί τών ύπολοίπων συνεργα
τών του ό Τόκο Μιζράχι είχε 
καί τήν εύτυχή έμπνευσι νά 
έκμεταλλευθή καταλλήλως 
καί τήν έλληνικήν Οπαιθρο 
«γυρίσας» τά έξωτερικά τοΰ 
φίλμ είς τάς μαγευτικάς το
ποθεσίας τών Τεμπών καί τών 
Μετεώρων.

«Ή  προσφυγοπούλα» προε- 
δλήθη έπΐ δύο συνεχείς έδδο- 
μάδας είς τόν κινηματογρά
φον «’Ίσ ις»  τής Άλεξοτνδρεί- 
ας, γεγονός πού άποτελεΐ ρε

κόρ έμπορικής έπιτυχίας διά 
τήν Αίγυπτον καί προσεχώς 
θά προδληθή είς τό Κάϊρον.

Χάριν τών άδημονούντων 
άναγνωστών μας παραθέτο- 
μεν κατωτέρω, έν περιλήψει 
τήν ύπόθεσιν τοΰ έργου:

Στή Θεσσαλία ζή ένας τί
μιος καλλιεργητής τής γής 
(Μ. Φιλιππίδης), πού μέ τόν 
Ιδρώτα τοΰ προσώπου του κα 
τοφθωσε ν’ άποκτήση ένα άπό 
τά καλύτερα τσιφλίκια τής 
Θεσσαλίας καί ζή μέ τήν ά- 
γοίπημένη του γυναικούλα 
μιά τίμια καί καλή προσφυγο 
πούλα (Σ .Βέμπ ο).Άπ ό τό γά 
μο αύτό άποκτςί ένα χαριτω- 
ιχένο παιδάκι (Ν . Μασλουμί- 
δη). "Ολοι μαζί ζοΰν ήσυχοι 
καί εύτυχισμένοι.

Κάποια μέρα έμφανίζεται 
ένας ξάδελφος τοΰ καλλιερ
γητή, τύπος άσώτου, μαζί μέ 
κάτι φίλους του γιά νά τοΰ 
γυρέψη λεφτά.

Στήν παρέα αύτή τών άσω
των δρίσκεται μιά όμορφη 
καί έπικίνδυνη γυναίκα (Τοΰ- 
λα Μιζαντζή), μιά μοιραία 
γυναίκα, μαζί μέ τόν έ pot στή 
της (Σ . Σαμαρτζή). Ή  Ρίτα

κάνει έντύπω- 
σι στόν καλ
λιεργητή καί 
αύτή τοΰ ρί
χνεται σκοπί
μως, έν συν- 

I νοήσει μέ τόν 
‘j έραστή τ η ς  
' γιά νά τοΰ ά- 
! ποσπά σ ο υ ν 
λεπτά.

Ό  τίμιο ς 
καλλιεργητής
παρασύρίεται: ι ον ρόλο τής

σέ τέτοιο ση- νυμο φίλμ ύπ 
μεί ο ν  ά π ό 
τήν γοητεία
τής γυναίκας «χύτης, ώστε νά . 
άποφασίση νά δίωξη τή γυναί 
κα του άπό τό σπίτι του. Τήν 
τελευταία δμως στιγμή μετα- ι 
νοεί καί άντί νά διώξη τή μη- | 
τέρα τοΰ παιδιοΰ του, διώχνει j 
τή μοιραία γυναίκα, γιά νά 
πέσχι στήν άγκαλιά τής προσ- 
φυγοπούλας.

Είς τό φίλμ ή δίς Βέμπο 
τραγουδεί τό δημοτικό τρα
γούδι «Ό  Γιάννος κι’ ή Πα- 
γώνα», «Ζητώ νά σέ ζεχάσω» 
ταγκό, καί «Πόσο ή ζωή εΐνε 
ώραία» δάλς.

Δέν παραλείπω ν’ άναφέρω 
δτι τόν παιδικό ρόλο ύποδύε- 
ται μία άποκάλυψις τής δίδος 
Βέμπο, ή μικρούλα Νέλλυ

προσφυγοπούλας στό όμώ* 
οδύεται ή έκλεκτή ντιζέζ δίς 
Σοφία Βέμπο.

Μασλουμίδη, Έλληνοπούλα 
έξ Αίγύπτου, τής όποιας ή έ- 
πιτυχία εΐνε πρωτοφανής, κα
θώς μέ πληροφορούν έκεΐνοι 
πού είχαν τήν τύχη νά δοΰν τό 
πρώτο φίλμ τοϋ κ. Μπόγρη 
στήν Αίγυπτο.

Έλπίζομεν καί εύχόμεθα ή 
προβολή τοΰ έργου είς τάς 
Αθήνας, ή όποία θά πραγμα- 
τοποιηθί] τόν Νοέμβριον είς 
τούς κινηματογράφους Τιτά
νια — Σπλέντιτ, ν’ άνταποκρι- 
θή είς τάς αίσιοδόξους προ
βλέψεις μας.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ό  γνωστός παραγωγός Ά- 
. ,εξάντερ Κόρντα έπέστρεψε τήν 
παρελθοΰσαν Δευτέραν είς Λον· 
δϊνον, προερχόμενος έκ Νέας 
Ύόρκης.

Ό  Κόρντα έδήλωσεν είς τούς 
"Αγγλους δημοσιογράφους δτι 
ό διάσημος σκηνοθέτης Έρνστ 
Λοΰμπιτς θά πραγματοποίηση, 
είς τά πλαίσια τής παραγωγής 
του, ένα φίλμ τό όποιον θά γυ 
ρισθη είς τά στούντιο τής «Λόν- 
τον—Φίλμ», με-ίά τής όποιας 
συνεργάζεται άπό τριετίας.

— Καί ό Γ+τούγκλας Φαίρ- 
μποινξ σκέπτεται νά πραγματο- 
ποιήση δύο μεγάλας έγχρω
μους ταινίας είς τό Λονδΐνον. Ή  
πρώτη 6ά φέρη τόν τίτλο «Λα- 
ψαγιέτ».

— Ή  «Ούνιδέρσαλ» τοΰ Χόλ
λυγουντ έπεράτωσε τό γύρισμα 
τής πρώτης ύπερατλαντικής 
ταινίας τής χαριτωμένης Γαλ- 
λίδος καλλιτέχνιδος Ντανιέλ 
Νταρριέ, μέ τίτλον «Ή  χαρά 
τοΰ Παρισιού», μέ παρτεναίρ 
τόν Ντούγκλας Φαίρμπανξ 
υίόν.

Είς τούς κινηματογραφικούς 
κύκλους διαδίδεται δτι ή άμε- 
ρικανική «Ούνιβέρσαλ» προσέ- 
ψερε στήν Νταρριέ τό μυθώδες 
ποσόν τών 300.000 δολλαρίων 
ύπό τόν δρον νά μήν έπιστρέψη 
στή Γαλλία. Ό  σύζυγός της 
Άνρύ  Ντεκουάν, γνωστός συγ- 
γραφεΰς καί σκηνοθέτην άπέρ- 
ριψε τή δελεαστική αύτή πρό- 
τασι, μέ τήν δικαιολογία δτι εί- 

\ χε, πρό τής άναχωρήσεώς του 
διά τό Χόλλυγουντ, υπογράψει 
δύο γαλλικά συμβόλαια διά τό 
>ϋρισμα τών ταινιών «Κάτια» 
καί «^αναγΰρισμιτ στήν αύγή».

—Ή  έκλεκτή καλλιτέχνις 
Ντόροθυ Λαμούρ. ή άλησμόνη- 
τη πρωταγωνίστρια τοΰ περίφη
μου διά τήν τεχνικήν του άρι- 
στουργήματος «Καταιγίς» πρω
ταγωνιστεί μέ μεγάλην έπιτυ- 
χία στήν ύπερπαραγωγή τής 
«Παραμάουντ» «Θεά τής ζούγ
κλας» μέ τόν Ραίϋ Μμλλερ. ‘Ο
λόκληρο τό φίλμ εΐνε έγχρωμο, 
ικατά τό σύστημα «Τέχνικέ\ορ».

— Τό τελευταίο φίλμ του 
Έ ρ νσ τ  Λοΰμπιτς «Ή  8η γυναί
κα τοΰ κυανοπώγωνος» έπραγ- 
ματοποίησε έντός μιας καί μό
νης έδδομάδος τό ποσόν τών 
301.660 φράγκων* είς τόν άρι- 
στοκρατικό Παρισινό κινημοπο- 
γράφο «Κολιζέουμ». Σημειωτέ- 
ον δτι τό «Κολιζέουμ» περιλαμ
βάνει μόνον 800 θέσεις.

— Ή  Σιμόνη Σιμόν άποδει- 
ικνόεται δτι εΐνε δχι μονάχα μία 
καλή ήθοποιός, άλλά καί μιά 
περίφηΜη τραγουδίστρια. Λύτό 
τούλάχιστο πιστοποιούν δσοι 
τή θαύμασαν στά ποτθητικά της 
τραγούδια τοΰ φίλμ «Ύδέτ— 
Ύδέτ» καί Ιδίως είς τήν άρια 
τών «κουδουνιών» τής δπερας 
«Λακμέ».

— Είς τά τεράστια στούντιο 
τής «Φόξ» ήρχισαν αί προκα
ταρκτικοί έργασίαι διά τό γύ
ρισμα τοΰ σοΰπερ φίλμ «Σου 
έζ», εις τό όποΐον>. πρωταγωνι
στούν ή Άναμπέλλα καί ή Λω- 
ρέττα Γιούγκ. Τόν ήρωα τοΰ 
ένδιαψέροντος αύτοΰ φίλμ Φερ- 
δινότνδον Λέσσεψ, κατασκευα
στήν τής περ.φήφου διώρυγος, 
θά ύποδυθη ό Τάϊρον Πάουερ.

— 'Ολόκληρο τό Παρίσι συ- 
ζητεϊ τελευταία γιά τό γιγαν- 
τιώδες φίλμ τής «Φόξ» «Σόδο- 
μα καί Γόμμορρα», τό όποιον 
προτγματεύεται τήν καταστρε
πτική πυρκαϊά τοΰ παλαιοΰ Σ ι 
κάγου. Πρω'ανωνιοτοϋ'.' ή Ά- 
λίς Φαίη καί ό Ντί/ Άμίτσε.

— Είς τά σ'ούντιο τών Η 
νωμένων Καλλιτεχνών συνέβη 
πρό ολίγων έδδομάδων τό έ
ξης κωμικώτατο έπεισόδιο, πού 
έστοίχισε στήν 'Εταιρεία Αρκε
τές έκστοντάδες μέτρων άρνη- 
τικοΰ φίλμι

Κατά τή διάρκ_εια τής πραγ- 
μοττοποιήσεως μιδς δραματικής 
σκηνής τοΰ Ί λ μ  «Τυχοδιώκται», 
είς τήν όποιαν ό Λέο Καρίλλο, 
στό ρόλο ένός Ίσπανοΰ στρα
τιώτου, ταξιδεύει σ’ ϊνα τραί
νο μ’ έναν δμιλο χωριατών, συ
νέβη £να άπρόοπτο γεγονός. ΟΙ 
ταξιδιώται είχαι» δραματικός 
έκφράσεις, σύμφωνα μέ τήν πο- 
λέμική άτμόσφαιρα τοΰ φίλμ. 
Ή  Κατερίν ντέ Μίλλ ύπεδύετο 
μιά ώμορφη χωριοττοπούλα, που

έσφιγγε στήν άγκαλιά της μιά 
καλοθρεμμένη χήνα: τό τελευ
ταίο πραγμα πού τής άπόμενε 
στή ζωή.

«Προσοχή, γυρίζουμε!» δια- 
τάσσει ό σκηνοθέτης Βίλχελμ 
Ντίτερλε. Τό γύρισμα τής σκη
νής άρχίζει καί οί έκφράαεις 
τών ταξιδιωτών σκληραίνουν. 
Ό  Λέο Καρίλλο άρχίζει νά 
προφέρη τήν πρώτη δραμοαική 
φράσι του, σύμφωνα μέ τό σε
νάριο. Ξάφνου ξεσπά σέ... ά- 
κράτητα γέλια... καί ή έκφρα- 
σις τής πρωταγωνίστριας άσφα- 
λώς δέν ταίριαζε μέ τό πνεΰμα 
τής σκηνής.

«Σταματήστε I» φωνάζει ό 
Ντίτερλε. «Τί συμβαίνει;»

*0 Καρίλλο δέν μποροΰσε νά 
συγκρατήση τά γέλια του · καί 
ή Κατερίν ντίτ/Μίλλ, άντί άπαν- 
τήσεως, τοΰ δείνει ένα θαυμά
σιο καί φυσικώτατο... αύγό!

Τί νομίζετε δτι είχε συμδή; 
Άπλούστατα, ή χήνα, άπό τόν 
δυνατό έναγκαλισμό τής πρω
ταγωνίστριας, είχε κάνει ένα 
αύγό... πού έγινε ή αίτια νά 
χαλάση ή σκηνή τοΰ έργου.

— Τά άκρα είς τό ζήτημα 
τής πείρας, θά άντιπροσωπευ- 
θοϋν είς μίαν έγχρωμον ταινί
αν τήν όποίοπ/ γυρίζει ό Ντα- 
βίντ Σέλτινγκ είς τό Χόλλυ
γουντ μέ τόν τίτλον «Οί περιπέ
τειες τοΰ Τόμ». .Ο ήρως τοΰ έρ
γου Τόμμυ Κέλλυ, ήλικίας μό
λις 12  έτών, παίζει διά πρώτην 
φοράν ε’ς τήν ζωήν του καί έ- 
πομένως δέν έχει καμμίαν πεΐ- 
pocv. Έ ξ  άλλου ή Μαίη Ρόμ- 
πισον, ή όποία ύποδύεται τόν 
ρόλον τής θείας του είς τό φίλμ, 
παίζει συνεχώς είς τό θέατρον 
καί τόν κινηματογράφον έπί 54 
όλόκληρα χρόνια.

— Στά στούντιο Έπινέ τών 
Παρισίων γυρίζεται ένα δρα
ματικό φίλμ μέ πρωταγωνί
στρια τήν δάμπ τοΰ γαλλικοΰ 
κινημοττογράφου Τζίνα Μοτνές 
καί ιιέ τόν τίτλον «Απεργία».

— Πληροφορούμεθα δτι έτε- 
λέσθησαν είς Λονδΐνον οί γά- 
μοι τής γνωστής Ας τούς Α 
θηναϊκούς κύκλους Έλληνίδος 
δεντέττας τοΰ γαλλικού κινη
ματογράφου Κίτσας Κορίνας 
μετά τοΰ δαθυπλούτου Έλλη- 
νος χρημοττιστοΰ κ. Ρίζ.

Ό  κ. ΡΙζ σκέπτεται μετά τόν 
μήνα τοΰ μελιτος νά μεταδή είς 
Χόλλυγουντ, έλπίζων δτι θά έ- 
πιτύχη τήν πρόσληψιν τής συ
ζύγου του ύπό άυερικανικής 
κινηματογραφικής έταιρείας.

—Απογευματινή συνάδελφος 
άνοτγράφει τήν είδησιν, δτι ή 
περίφημος Γαλλίς ντιζέζ καί ί- 
διοκτήτρια τής «Βί Παριζιέι·» 
Σούζη Σαλλιντόρ», κέντρον ε,’ς 
τό όποιον τραγουδούσε μέ με
γάλην έπιτυχίαν ή Αγγέλα  
Λυκιαρδοπούλου, πρόκειται ν’ 
άφιχθή είς Αθήνας τόν ’ Ιού
νιον διά νά δώση δύο συναυ
λίας. Ή  μία έξ αύτών θά έχη 
φιλανθρωπικό σκοπό.

—Ή  γαλλική παραγωγική έ- 
ταιρεία «Γκωμον—Φρόίνκοφιλμ— 
Ώμπέρ» διαπραγματεύεται με
τά τών Ελλήνων έφοπλιστών 
Πανταζή τήν ΐδρυσιν στούντιο 
παοανωγής ταινιών είς τήν Έλ-

ΤΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
στην οθόνη καί στή ζωή

ΠΩΣ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Ο ΜΑΞ ΦΑΚΤΟΡ 
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΑΚΙΓΙΕΡ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Τήν πείοα σΟτή, γράφει ό 
Μάξ Φάκτορ είς τελευταίως έκ- 
δοθέν βιβλίον του, τήν άπέκτη- 
σα στό Χόλλυγουντ, σέ μιά πε
ρίοδο εικοσαετούς έργασίας 
καί άναζητήσεως.

"Εως τώρα έχω μακιγιάρει 
χιλιάδες πρόσωπα, έχω συμ
βουλεύσει έκατοντάδες διασή- 
μων άστέρων καί χάρις στήν 
μακράν μου πείραν έτελειοποί- 
ησα τήν άρμονίοτν τών χρωμά
των είς τό μακιγιάζ.

Σήμερα είμαι είς θέσιν νά 
γνωρίζω δτι τό έπιστημονιΛ<ό 
καί καλλιτεχνικό μακιγιάζ αυ
ξάνει κοτταπληκτικά τήν ώμορ- 
Φιά τοΰ προσώπου. Τό άπέδει- 
ξα είς πολλάς ταινίας. Καί 
σείς, άν άκολουθήσετε τις συμ
βουλές μου, θά έχετε περίφημα 
άττοτελέσματα.

Έ φ ’ δσον ή άρμονία τών 
χρωμάτων εΐνε ή βάσις κάθε ώ- 
μορφιάς, τό ίδιο πράγμα εΐνε 
καί τό μυστικό τοϋ τελείου μα
κιγιάζ. Τά έργαστήριά μας εί
νε άποκλειστικά έργαστήρια 
τής ώμορφιας, δπου άναλύουμε 
καί τελειοποιούμε κάθε Tt πού 
άφορδ τή γυναικεία γοητεία.

Παρετηρήσαμε δτι τά παλαιά 
είδη τών μακιγιάζ δέν άπέδι- 
δον ικανοποιητικά άποτελέσμα
τα είς τά διάφορα φίλμς. Οί ά- 
στέρες ένεφοτνίζοντο άσχημα 
μακιγιαρισμένοι καί ό φακός 
παρουσίαζε άφύσικα άποτελέ
σματα.

Γ ι’ αύτόν άκριβώς τό λόγο 
δημιούργησα τήν καινούργια 
τέχνη τοΰ μακιγιάζ, ή όποία, 
καταλλήλως χρησιμοποιουμένη, 
παρουσιάζει εύχάριστα καί αι
σθητικά φωτογραφικά άποτελέ
σματα. Επάνω σ’ αύτή τή δάσι 
δημιούργησα τό μακιγιάζ τής 
πόλεως. Αύτό τό είδος τοϋ μα
κιγιάζ χρησιμοποιούν καθημε
ρινώς ο! γοητευτικοί άστέρες 
καί χιλιάδες γυναικών.

Νά θυμδσθε πάντοτε δτι ή 
άρμονία τών χρωμάτων εΐνε ή 
πρωταρχική δάσις τοϋ καλοϋ

\ \ .i k \

Ή  συμπαθής στάρ τής «Μέτρο Γκόλντουϊν» μις Τζούν Νάϊτ, 
λαμδάνει μερικές συμβουλές άπό τόν βασιλέα τοΰ μακιγιάζ 

τοΰ Χόλλυγουντ Μάξ Φάκτορ.

μακιγιάζ, μέ τήν προϋπόθεσι 
τής καλής ποιότητος τών ψιμ- 
μυθίων.

Τήν άνωτερότητα καί τήν ποι
ότητα τοΰ ,μακιγιάζ μου τήν έ
θεσα ύπό τόν αύστηρότερον έ

λεγχον. Ύπό τόν καυστικόν ή
λιον τής Καλιφορνίας ή κάτω 
άπό τούς έκτυφλωτικούς προ
βολείς τών στούντιο τοΰ Χόλ
λυγουντ καί ή παραμυκρότερη 
άτέλεια θά έγίνετο όρατή άπό

τόν κινηματογραφικό φακό. Τό 
μακιγιάζ ρου εΐνε τέλειο, γιοΠΛ 
ή ώμορφια, πού τόσο θαυμάζε
τε στήν όθόνη, εΐνε καί αύτή 
τελεία. Σύμφωνα μέ τάς άπο- 
χρώσεις πού σάς προσφέρω, θά 
μπορέσετε νά διαλέξετε τήν άρ
μονία τών χρωμόαων πού ται
ριάζει στήν προσωπικότητά σας.

Τό μακιγιάζ πρέπει νά έχη 
μιά βασική κρέμα. Ή  δασική 
μου κρέμα δέν πρέπει νά συγ- 
χέεται μέ τήν συνήθη πούντρα. 
Εΐνε ή βάσις τοΰ μακιγιάζ, 
προωρισμένη νά δώση μιά έλα- 
φρά άπόχρωσι καί νά καλύφη 
δλες τίς κηλΐδες καί τίς άτέ- 
λειες τοΰ δέρματος.

Παρετήρησα δτι τρεις έως 
τέσσαρες συνήθεις άποχρώσεις 
ψιμμυθίων καί πούντρας δέν έ
διδαν ίκοτνοποιητικά άποτελέ
σματα. Κατεσκεύασα έπτά δι
αφορετικός άποχρώσεις πούν
τρας καί ψιμμυθίων, γιά νά δώ
σω είς τήν γυναίκα τήν δυνα
τότητα τής χρησιμοποιήσεως έ 
νός μακιγιάζ έναρμονιζομένου 
μέ τήν άπόχρωσί της.

Οί χρωματισμοί τής πούν
τρας καί τών ψιμμυθίων εΐνε 
μελετημένοι κατά έναν τρόπο 
τόσον τέλειο, ώστε νά μοιάζουν 
άπόλυτα μέ τάς άποχρώσεις 
τών τύπων πού τά χρησιμοποι
ούν.

Κατασκευασμένες γιά νά 
προσαρμοσθοΰν στήν ώμορφιά 
τών διαφόρων άστέρων, κάθε 
μιά άπ’ αύτές τίς άποχρώσεις 
εΐνε μιά πραγματική άρμονία 
χρωμάτων έπιστημονικά Ισορ
ροπημένη.

Ή  πούντρα καί τά ψιμμύθια 
εΐνε τόσον λεπτής κατασκευής, 
ώστε άν τά παρατηρήστε άπό 
κοντά μοιάζουν στήν ένότητά 
τους σάν μετάξι,

Τό μακιγιάζ μ’ αύτόν τόν 
τρόπο κροττδ γιά πολλές ώρες, 
χωρίς ή έπιδρασις τών ήλιακών 
άκτίνων ή τών έκτυφλωτικών 
προβολέων νά τό καταστρέφη.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

λάδα. Οί άδελφοί Πανταζή θά 
καταβάλουν τό ποσόν τών 30. 
000.000 δρχ. είς μετρητά, ή 5έ 
«Γκωμόν» δλα τ’ άπαιτούμενα 
μηχανήμοπτα διά τήν ΐδρυσιν 
τών στούντιο. ,Τ ό  πρόγραμμα 
τής έταιρείας θά περιλαμβάν*' 
ιδίως γαλλικάς καί άγγλικάς 
ταινίας.

—Ή  Εταιρεία τών Ηνωμέ
νων Καλλιτεχνών άναγγέλλει 
τήν προσεχή ΐδρυσιν νέων τερα
στίων στούντιο είς τό Χόλλυ
γουντ, τό κόστος τών όποιων 
θά ύπερδή τά 1 0 .000.000 δολ- 
λάρια. /

— Είς τόν κινηματογράφον 
«” Ισις» τής Άλεζανδρείας έξα- 
κολουθεΐ νά προβάλλεται μέ έ
πιτυχίαν, διά τρίτην έβδομάδα, 
ή έλληνική ταινία τοϋ Τόκο 
Μιζράγι «ΠοοσΛυ'Ότ-^ιΥ* rr<-.

ΙΝΙΑΣ
"Ενας θρίαμβος τοΰ 
γαλατικού πνεύματος

Είς τούς κινηματογραφικούς κύκλους τοϋ Χόλλυγουντ διάδιδε 
τσι δτι ό Χάλ ντέ Συέρ, άδελ 
έμφανισθή είς μίαν ταινίαν μετά

φός τής Τζόαν Κράουφορντ, θά 
τής διασήμου ήδη άδελφής του.

"Οπως καΐ άλλου άναφέρου- 
με, κατά τήν προχθεσινή κινη
ματογραφική έσπερίδα πού δό
θηκε στήν κοττάμεστη αίθουσα 
τοϋ «Παλλάς» έπ’ εύκαιρία τοΰ 
Α ' Κινηματογραφικού Συνε
δρίου, προεβλήδη, έκτός άπό τό 
φίλμ τής έξελίξεως τοΰ κινημα
τογράφου, καί ή χαριτωμένη 
γαλλική όπερέττα «Ignace».

Μοΰ φαίνεται δτι άξίζει τόν 
κόπο ν’ άσχοληθή κανείς λιγά
κι έκτενέστερα γιά τό πραγμα
τικό αύτό κομψοτέχνημα τής 
γαλλικής παραγωγής, πού χά
ρις στήν έκλεκτικότητα τών ορ
γανωτών τοΰ συνεδρίου κ.κ. <*>. 
Φίνου καί Κ. Χλοΐδη, έχάρισε 
στούς πολυπληθείς θεατάς τής 
αιθούσης τό άβίαστο γέλιο καί 
τή χαρά.

Τό «Ignace», ή μέ τόν έλλη
νικό τίτλο: «Βλέπε, άκου σώ- 
πα», εΐνε ένα άπό τά σπάνια 
έκεΐνα δημιουργήματα τοΰ γαλ- 
λικοΰ κινηματογράφου, πού | 
συγκεντρώνουν δχι μονάχα τή 
χαρακτΓ,'Ί.στική γαλλική κομ
ψότητα, άλλά καί μιά σταθερή 
τεχνική. Ό  σκηνοθέτης τοΰ ά- 
λησμονήτου «Βασιλέως τών 
τζαμπατζήδων» Πιέο Κολομπιέ 
καί πρανμοπτοποιητής τοϋ χαρ1- 
τω>>ΐνου αύτοϋ δηι"^"'"·Γ·|π'τος

είχε μέ τό μέρος του, έκτός
άπό την προσωπικότητά ιου καί 
ένα έκλεκτό έίπιτελεΐο συνερ-
γατών. Ώ ς σεναριογράφο τον 
Ζάν Μάνς, ώς μουσικό τόν Ρο
ζέ Ντυμά καί ώς έοπηνευτάς 
τόν άφθαστο κωμικό Φερναντέλ, 
τήν άξιόλογη καρατερίστα Ά- 
λιίς Τισώ, τόν Σατουρνέν
Φάμπρ, τή Νίτα Ράγια, τήν
Κλώντ Μαίϋς καί άλλους έκλε- 
κτούς καλλιτέχνας τοΰ γαλλι- 
κοΰ κινηματογράφου. Ή  συνερ
γασία δλων αύτών τών καλλι
τεχνικών στοιχείων υπήρξε τό
σον έπιτυχής ώστε νά πλησιά- 
ζη τήν τελειότητα.

Μέσα στόν «Ignace» ύπάο- 
χουν στοιχεία πού χαρίζουν τή 
χαρά στήν δρασι καί στήν ά- 
κοή, γιατί δχι μονάχα ol εικό
νες εΐνε περίφημες, άλλά καί 
ή μουσική καί τά χαριτωμένα 
τραγούδια εΐνε άπόλυτα έναρ- 
μονισμένα στό σύνολο καί στό 
πνεΓκια τοϋ έρνου.

“ Ολα εΐνε χαριτωμένα. Α κ ό 
μη καί οί έλαφρές δραματικές 
σκηνές εΐνε τόσο ώμορφα δου
λεμένες, ώστε ν* άναγκάζουν τό 
θεοττή νά συμφωνή μέ τό πνεϋ- 
μα τους καί νά τόν παρασύρουν 
μέσα στόν έντονο κωμικό ρυ
θμό τοϋ φίλμ.

Έκτός άπ’ δλα αύτά, σπά
νια συναντςί κανείς σέ φίλμ τής 
κοσηγορίας αύτής μιά σκηνο
θεσία τόσο περιποιημένη, ντε- 
κόρ καλαίσθητα καί μιά ήθο- 
ποιΐα άξιοπρόσεκτη. "Ολοι έ
παιξαν τούς ρόλους του μέ κα- 
τοπτληκτική φυσικότητα, άντί- 
ληψι καί άνεσι, χωρίς κστνείς νά 
έπιζητή νά έπισκιάση τή δόξα 
τών άλλων συναδέλφων του.

Μέ δυό λόγια τό «Ignace» εΐ
νε ένα άπό τά φίλμ πού σπάνια 
μας παρουσιάζει ό γαλλικός 
κινηματογράφος καί πού θά 
εύχόμεθα νά πραγματοποιή συ
χνότερα, σέ τρόπο ώστε ν’ άνα 
κτήση τή φήμη πού έχασε τά 
τελευταία ' ’Ρ&νια, πρός δφελος 
τής Αμερικανικής παραγωγής.

Τό «Ignace» εΐνε £νας θρίαμ
βο τοΰ άθανάτου γαλατικού 
πνεύματος.

Ύπό τήν προεδρίαν τοΰ προ
οδευτικού κ. Δ. Γιαννοπούλου 
καί χάρις είς τάς άόκνους προ
σπάθειας τοΰ γραμματέως τής 
«Πανελληνίου Κινηματογραφι
κής Ένώσεως» κ. Φ. Φίνου καί 
τοΰ πολυτίμου συμβούλου κ. Κ. 
Χλοΐδη, έλαδε χώραν, κατά τάς 
ήμέρας Τετάρτην καί Πέμπτην, 
τό Α ' Πανελλήνιον Κινηματο
γραφικόν Συνέδριον, εις τό ό
ποιον έλαβον μέρος 150 άντι- 
πρόσωποι τοΰ κινηματογραφι
κού κόσμου τής Ελλάδος.

Έ κ  τών έπισήμων παρέστη
σαν έκ μέρους τής Κυβερνήσε- 
ως ό ύπουργός-διοικητής Πρω- 
τευούσης κ. Κ. Κοτζιδς, κηρύ- 
ξας τήν έναρί,ιν τοΰ συνεδρίου, 
έκ μέρους τοΰ ύφυπουργοΰ Τύ
που καί Τουρισμού ό διευθυν
τής τοΰ 0πουρ·;·'ίί<:-Η-κ-. -Σεφερ*- 
άδης, έκ μέρους τοΰ κ. ύπουρ- 
γοΰ τής ’Εθνικής Παιδείας ή κ. 
Ρ. Κορομηλά. Ό  γραμματεύς 
τής Ένώσεως κ. Φ. Φίνος έπρό- 
τεινεν είς τό συνέδριον τήν έκ- 
λογήν τοΰ προεδρείου, έξελέγη- 
σστν δέ παμψηφεί πρόεδρος ό ή
δη πρόεδρος κ. Δ. Γιαννόπου- 
λος καί μέλη οί άντιπρόσωποι 
τών διάφορων περιφερειών κ.κ. 
Παπαγεωργίου Αθηνών, Τσαοΰ- 
τος Στερεάς Ελλάδος, Π. Κου- 
βέλης Π ελοπο ννή σου καί Γ. 
Δαρδέρης Θράκης — Μακεδονί
ας. Αμέσως μετά ταΰτα άνέρ- 
χεται είς τό βήμα ό πρόεδρος 
κ. Γιαννόπουλος, δστις ηύχαρί- 
στησε τούς κ.κ. συνέδρους διά 
τήν τιμητικήν έκλογήν. Α κ ο 
λούθως άνέπτυξε διά μακοών 
τά θέματα τής 'Ημερήσιας Δια- 
τάξεως τοΰ συνεδρίου καί πά
ρε κάλεσε τόν κ. Κοτζιαν νά 
κηρύξη τήν έναρξιν τών έρνα- 
σιων τοϋ συνεδρίου. Ό  κ. Κο- 
τζιδς έκήρυξε δι’ έμπνευσμένου 
λόγου του τήν έναρξιν τοΰ συ
νεδρίου. Τόν λόγον τοΰ κ. Κο- 
τζιας έκάλυψαν ζωηρά καί πα- 
ρατεταμένα χε ιροκροτήματα.

Ακολούθως ώμίλησεν ό διευ
θυντής Τύπου καί Τουρισμοΰ κ. 
Γ. Σεφεριάδης, ό όποιος διεδί- 
δασε τόν χαιρετισμόν τοΰ ύφυ- 
πουργοΰ Τύπου καί Τουρισμοΰ 
κ. θ. Νικολούδη καί τήν λύπην 
του διότι, άπουσιάζων, δέν ήδυ- 
νήθη νά παραστή είς ένα τόσον 
ένδιαφέρον συνέδριον. Κατόπιν 
ό κ. Σεφεριάδης διεδεβαίωσε 
τούς κ·κ. συνέδρους δτι τό ύ- 
φυπουργεΐον Τύπου καί Τουρι
σμού άποδλέπει πρός τόν κινη
ματογράφον μετά τής δεούσης 
προσοχής' καί άποδίδει είς αυ
τόν τήν πρέπουσαν σημοτσίοΓν ώς 
δργανον μορφώσεως, διαπαιδα· 
Υωγήσεως καί ι)ιυχαγωγίας τοΰ 
λαοΰ. Γ^ραίνων ό κ. Σεφεριά
δης έτόνισεν είς τούς κ.κ. συ
νέδρους, δτι τό ύφυπουργεΐον 
θά έξετάση μετά προσοχής τά 
αιτήματα καί τά συμπεράσμα
τα, είς τά όποια θά άπολήξη 
τό συνέδριον.

Μετά ταΰτα άνέρχεται εις τό 
βήμα ή κ. Κορομηλδ, διευθύν
τρια τοΰ μορφωτικού κινημοηο- 
γράφου, ή όποία χαιρετίζει 
τούς κ.κ. συνέδρους έκ μέρους 
τοΰ ύπουργοΰ τής Έθνικής Παι 
δείας καί έκφράζει τήν λύπην 
του διότι, άπησχολημένος ών,

δέν ήδυνήθη νά παραστή είς 
Trjv έναρξιν τοΰ συνεδρίου.

«Μοΰ άνέθεσε τήν έντολήν^ 
είπε, νά τόν έκπροσωπήσω καί 
νά σάς συγχαρώ διά τήν δασι. 
κήν θέσιν, τήν όπο!«ν έδώσατ* 
είς τόν μορφωτικόν κινηματο* 
γράφον καί νά σας μεταβιβάσω 
τάς εύχάς του διά τήν έπιτυχίαν 
τοΰ συνεδρίου, διότι δέν άμψι* 
βάλλει δτι έξ αύτοΰ θά έπιδιω· 
χθή τό γενικόν άγαθόν».

Τέλος ώμίλησαν οι κ.κ. Δ< 
Σκούρας «περί τοΰ κινηματο
γράφου ώς έπιχειρήσεως», Κ<

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡ Χ Ο Μ ΕΝ Ο  ΣΤ Α  « Π Α Ρ Α Σ Κ Η Ν IAs> 
θά άρχίσουν δημοσιευόμεναι 

Θ Ε Α Τ Ρ IΚ Α I  Γ Ε Λ Ο ΙΟ Γ Ρ Α Φ Ι Μ  
ΤΟΥ Θ ΕΜ Ο Υ 4 Ν Ν I ΜΟΥ 

άπό τόν «Άσμοδαίον» λαί τόν «Ραμπαγ«ν».
Ό  Χοντρός και ό Λιγνι''  δπω 
ζικο φίλμ, πού θ' άπολαυυουμε 

παθητικόν κίνημα

ς έμφανίζωνται σ' ένα τυρολέ- 
τόν έρχόμενο χειμώνα στό αυμ 

ιογράφον «Αττικόν».

Χλοΐδης «περί τοΰ προβλήμοιτος 
τής έλληνικής παροτγωγής», 
προτείνας σοφώτατα μέτρα, 
Ή ρ. Οικονόμου, διευθυντής τοΟ 
«Κινηματογραφικοΰ Άστέρος», 
«περί τοΰ κινηματογράφου ώς 

-μέits.*,-.ΪΤΓ-.Γ,ΜίΛ̂ ·5̂ «ς No-f' δίΛ^ 
μίσεων, καί X. Μπόλας «περί 
κινημοττογράφου καί άνηλίκων*, 
τονίσας δτι λόγφ τοΰ ήθικοΰ 
περιεχομένου τών σημερινών 
ταινιών, έξέλιπον πλέον οί ά- 
παγορευτικοί λόγοι τής εισό
δου τών άνηλίκων είς τάς κι- 
νηματογραφικάς αίθούσας, tcm 
νίσας συγχρόνως δτι τούτο 
πλήττει τρομερά, ύπό τάς ση* 
μερινάς δυσμενείς συνθήκας, 
τάς έπιχειρήσεις.

Τήν 12.45' μεσημβρινήν τά 
μέλη τοΰ συνεδρίου έξεκίνησαν 
έν σώματι έκ τής αιθούσης τών 
συνεδριάσεων διά νά καταθέ» 
σωσι στέφανον εις τόν "Αγνοί 
στον Στρατιώτην. Διμοιρία εύ» 
ζώνων τοΰ Προτύπου Τάγματος 
άπένειμε τάς τιμάς καί ή Φιλ
αρμονική τοΰ Δήμου άνέκρουσί 
διάφορα έμδατήρια. ’ Ολόκλη· 
ρος ή τελετή έκινηματογραφή· 
θη ύπό τών έργαστηρίων Δρκ 
μαροπούλου καί ύπό τοΰ κ. Ζο- 
ζέφ Χέπ, διά λογαριασμόν τής 
«Φόξ Μούβιτον».

Τήν έπομένην έσυνεχίσθησαν 
είς τήν αύτήν αίθουσαν αί έρ« 
γασίαι τοΰ συνεδρίου. Άρχομέ- 
νης τής συνεδριάσεως ό πρόε
δρος κ. Γιαννόπουλος δίδει τόν 
λόγον είς τόν έκ τών συνέδρων 
κ. Τάκην Παπαχριστοφίλου, δ σ
τις όμιλεΐ διά μακρών «περί 
τών μέτρων βελτιώσεως τών κι
νηματογραφικών έπιχειρήσεων*, 
’Ακολούθως όμιλεΐ ό γενικός 
γραμματεύς κ. Φίνος, μία κο
ρυφή τοϋ είδους του, «περί τής 
τεχνικής καταστάσεως τών κι
νηματογράφων», ό κ. Ζερβός 
«περί ταμείου συντάξεως», ό δι
κηγόρος κ. I. Καλλιακούδας 
«περί κορεσμοΰ τοΰ έποτγγέλ- 
ματος». Έπηκολούθησε μακρά 
διαλογική συζήτησις έπί τοΰ τε
λευταίου θέματος καί έπί δια
φόρων άλλων έπαγγελματικών 
ζητημάτων, καθ' ήν ύπεδείχθη- 
σαν ύπό τών κ.κ. συνέδρων αί 
άρμόζουσαι λύσεις δι’ έκαστον 
4ξ αύτών καί μετά ταΰτα 4  
πρόεδρος κ. Δ. Γ  ιαννόπουλος, 
άφοΰ διεπίστωσε τήν πλήρη έ
πιτυχίαν τοΰ συνεδρίου, έ κήρυ
ξε τήν διακοπήν τών έργασιων 
αύτοΰ.

Ακολούθως έξουσιοδότησβ τβ» 
προεδρεΐον διά τήν σύνταξιν 
τοΰ ύπομνήματος, τό όποιον θά 
ύποβληθή είς τήν Κυβέρνησή

Τήν 1.30' παρετέθη μέγα έ- 
πίσημον γεΰμα είς τόν «Άδί- 
ρ>ωφ», είς τό όποιον παρεκάθη- 
oocv ό ύπουργός-διοικητής κ« 
Κοτζιας, δλοι οί παράγοντες 
τοϋ κινηματογραφικοΰ κόσμου 
τής Έλ^άδος και προσκεκλη
μένοι άντιπρόσωποι τοΰ Τύπου 
καί τοΰ Θεάτρου.

Τήν έσπέραν έδόθη είς τόν 
κινηματογράφον «Παλλάς», έν 
μέσω άσφυκτικής συρροής έκ- 
λεκτοϋ κόσμου τής Αθηναϊκής 
κοινωνίας, ή άναγγελθεισα κι
νηματογραφική έσπερίς, κατά 
τήν όποιαν προεβλήθησαν ^ 
ταινία τοΰ συνεδρίου, μία ένδι- 
αφέρουσα ταινία τής έξελίξεως 
τοΰ κινηματογράφου άπό τοΰ 
1898 μέχρι σήμερον καί μία 
θαυμασία γαλλική όπερέττα, μ4 
τίτλον «Βλέπε...  ά κου ... σώ- 
πα», μέ πρωταγωνιστάς τόν 
συμπαθή Γάλλον κωμικόν Φερ
ναντέλ, τήν Ά λ ίς  Τσιώ, Νίταν 
Ράγια κ.ά.
• Σχετικώς μέ τήν ταινίαν οώ- 

τήν γράφομεν είς άλλην στή
λην.
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Τό Ελληνικόν 
Μελόδραμα
Αύο γνωμαι διαπρεπών 
ειδικών γιά τήν αναβίωσή του.
H  ΓΝ Ω Μ Η  ΤΟΥ κ. Λ Α Υ Ρ Α Γ Κ Α  Η ΓΝΩΜ Η ΤΟΥ κ. Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ
Ιστορικά σημειώματα-Παλαίμαχοι ηθοποιοί καί ή Ιστορία των-Oi πρωτοπό
ροι της θεατρικής τέχνης εις τήν νεωτέραν‘Ελλάδα-Ό Βασίλειος Άδοονό-

πουλος καί ό ’Αθανάσιος Σίσυφος.
Του κ. ΝΙΚ. ΛΑΣΚΑΡΗ ('EDvikOt Άριστειον Γραμμάτων)

"Όχι πρό πολλών έτών έκλήθη- 
μεν μιρικοι άνθρωποι της Τέχνης 
καί τοΰ Θεάτρου είς τό γραφείον 
τού η . Υπουργού τής Παιδείας, 

ϊνα άπό κοινού σκεψθώμεν καί με- 
λετήσωμεν τόν καταλλολότερον τρό 
ίτον διά τήν ιδρυσιν Κρατικού Με
λοδράματος, τήν Φτκκλ είχεν ήδη 
καχό νούν ό «·. 'Υπουργός και ά- 
Γ.ετέλει, ώς μάς ειπε,. Μ-βος τής 
καλλιτεχνικής πολιτικής του. Κα- 
TC.tiv ώνταλ'.αγής διάφορων γνω
μών, κατελήξαμεν έν τέλει είς τό 
να ίδρυθή Κρατικόν Εθνικόν Με
λόδραμα, ώς αυτόνομος όργανι- 
ρμός, μέ διοίκησιν παρεμφερή τής 
τού Βασ. Θεάτρου καί διά τήν λει
τουργίαν καί συντήρηοίν του νά 
έπιβληθή μονόδραχμον πρόσθετον 
τέλος έφ' όλων έν γενει τών θεα
μάτων, τό προϊόν τών όποιων έ· 
Κ&ίθη έπαρκές διά νά καλύπτη 
πλουσιοπαρόχως τάς δαπάνα̂  τού 
Μελοδράματος. Έπί τών βάσεων 
τούτων θά κατηρτίζετο σχέδιον 
νόμου, τό όποιον έμελλε νά ύπο- 
βληθή συντόμως ύπό τήν κρίσιν 
τής Βουλής.

Αί αποφάσεις αίται έγιναν δε- 
Κταί άπό τήν κοινήν γνώμην μέ 
είλικρινή ένθουσιασιιόν.'Η ίδρυσις 
"Εθνικού Μελοδράματος θά έπλή- 
£ου έπί τέλους μίαν έπιτακτικήν 
άνάγκην τής κοινωνίας καί θά έ- 
πέδρα ούσιαστικώς είς τήν μουσι
κήν άνάπτυξιν τού τόπου μας. Θά 
ήνοίγετο εύού στάδιον δηάσεοις 
είς τούς "Ελληνας τραγουδιστός 
τούς έκ τών Ωδείων έξερχομέ- 
νους, άλλά καί είς τούς "Ελληνας 
ίΐυνθέτας, οϊτινες μέ τήν πεποί- 
θησιν δτι τά έργα των θά έπαί- 
ζοντο, ήθελαν έπιδοθή είς τήν σύν- 
θεσίν έλληνικών μελοδραμάτων μέ 
τήν προσπάθειαν νά δημιουργή
σουν έλληνικήν μελοδραματικήν τέ 
χνην, ήτις βαθμηδόν θά έπεβάλλε- 
το είς τήν παγκόσμιον μουσικήν 
έκτίμησιν.

Παραδόξως καί όλως Απροσδο- 
κήτως πάσα ένέργεια τών Αρμοδί
ων έσταμάτησε. Προφανώς τό ζή
τημα κάπου είχε σκαλώσει. Τ ί έ- 
μεσολάβησεν έν τφ μεταξύ, ποίαι 
ολλαι σκέψεις έπεκράτησαν καί Α
πέναντι ποίων δυσχερειών εύρέθη 
ό κ. 'Υπουργός, διά νά Αναβάλη, 
παρά τάς έκδήλους άγαθάς διαθέ
σεις του, έτι’ Αόριστον ό,τι είχεν 
ήδη αποφασίσει, άγνωστον. Τό γε 
νονός είναι δτι έκτοτε πλήν σπα
σμωδικών τινών ενεργειών, ούτε 
εγινε ούτε γίνεται λόγος περί ’Ε 
θνικόν Μελοδράματος. Τό ύπάρχον 
Σοηιατείον «Ελληνικόν Μελόδρα
μα» νομικόν πρόσωπον δημοσίου 
δικαίου εϋρίσκεται έν άδυναμίςι νά 
διοργάνωση παραστάσεις μετά τήν 
κατάργησιν τού περί άτελείας Φ· 
Δ. Θ. προνομίου του, τά δέ αυτο
σχεδιαζόμενα έκάστοτε λυρικά θε- 
όματα έχουν κατά κανόνα προβλη
ματικήν τήν οικονομικήν έκβασινν 
Κ ι ’ έτσι οί λυρικοί 
μος, ΟΙ κορίστες, 51 
τόσος άλλος κόσμος πού ζη^Λο τό 
μελόδραμα, μένουν χωρίς έργασίαν 
καί ή ’Αθήνα, ή πρωτεύουσα, δί
χως όπερα. Είναι άληθές δτι διά 
μερικούς τό ραδιόφωνον καί μέ 
τήν βραχνάδα του άκόμη, ήμπορεί 
ν ’ άναπληρώση κάλλιστα καί όπε
ρα καί κοντσέρτα, διά τους περισ
σοτέρους δμως, οί όποιοι άποτε- 
λοΰν καί τήν κοινήν γνώμην, δέν 
είναι άνεκτή ή άντικατάστασις τής 
έμψυχου, τής ζωντανής τέχνης, ά
πό τήν βιομηχανίαν τής μηχανικής 
Αναπαραγωγής.

Καί άφού δέν είναι δυνατόν, έ- 
ίιί τοΰ παρόντος τουλάχιστον, διί 
τούτον ή εκείνον τόν λόγον, νά I- 
δριίθή μόνιμος κρατική όπερα μέ 
Αξιώσεις, υποχρεώσεις κλπ. όπο)̂  
τήν έφαντάσθημεν, δς δοθή, μαζί 
μέ τήν άτέλειαν, καί κάποια έπι- 
χορήγησις είς τόν ρηθέντα όργα- 
νισμόν Ε . Μ. δστις έχει ήδη είς 
τό ένεργητικόν του άρκετάς, μερι- 
κάς δέ καί σημαντικός έπιτυχίας 
(Τζιακόντα, ’Εβραία, Διδώ κλπ.) 
διά σειράν μελοδραματικών παρα
στάσεων κατά περιόδους. Θά ικα
νοποιούντο τοιουτοτρόπο>ς, έστω 
καί έν μέρει, αί άνάγκαι τού με
λοδραματικού κόσμου καί θά άπε
πτα, έπί τέλους, καί ή πρωτεύουσα 
δ,τι λείπει άπό τήν μουσικήν της 
κίνησιν.

Δ. Τ. Λ Α Υ ΡΑ ΓΚ Α Σ

Ή  άπόφασις τής Κυβερνήσεώς 
μας ή μάλλον τού Κυβερνήτου μας 
νά προκίση τόσον τάς ’Αθήνας 6- 
σον καί τήν Θεσσαλονίκην μέ ένα 
θερινό θέατρο είναι άξια μεγάλης 
προσοχής καί (άς τό πούμε άμέ- 
σως) μιάς ευγνωμοσύνης παλλαϊ
κή?· ,

Ό  λαός πού διψςί τόσον άπό 
μιά ψυχολογική τροφή καί ψυχο- 
θυμική άπόλαυσι θά χειροκροτήση 
μέ ένθουσιασμό μά τέτοια θετική 
προσφορά, πού μάς φέρνει τόσο 
πλησίστια πρός τάς άλλοτε μεγά- 
λας θεατρικάς έποχάς τής άρχαιό- 
τήτος.

Καί βέβαια ένα θέατρο υπαί
θριο μέ μιά συγχρονισμένη σκηνή 
γιά πολύ κόσμο καί μάλιστα γιά 
τό ’Αθηναϊκό θέατρο, μέ μέτωπο 
στά αΙωνόβια καί άπαράμιλλα προ
πύλαια τής Άκροπόλεως καί σαν 
άνοιχτή βεντάλια στή ράχη τοΰ 
λόφου τοϋ μνημείου τού Φιλοπάπ- 
που, θά είναι κάτι τό ονειρώδες.

Γιατί όνειρον ένός Ριχάρδου 
Στράους υπήρξε τό θέατρο αύτό 
με τό όποιον ή σημερινή Κυβέρ
νησή μας θά μάς προικίση.

'Ενα τέτοιο όμως θέατρο δέν 
πρέπει νά θεωρηθή μόνον ώς δι- 
εύρυνσις τού κύκλου τών παρα
στάσεων τού Βασιλικοΰ μας Θεά
τρου, άλλά ώς έπίκεντρο όλων τών 
άλλων παρατάξεων καί όργανι- 
σμών ώς λ. χ. τών Συμφωνικών 
Συναυλιών, τών χορψδιών, καί 
τού Μ ε λ ο δ ρ ά μ α τ ο ς  ά
κόμη, πού θά μπορούσε νά πάρη 
τήν έξόρμησί του γιά μεγαλύτερα 
πεπρωμένα κατά τους τρεις θερι
νούς μήνας, ’Ιούνιον, ’Ιούλιον καί 
Αύγουστον.

Είναι αύτοί οι τρεις μήνες έ* 
ξαιρετικά έκμεταλλεύσιμοι έφ’ ό
σον ό Νεφεληγερέτης Ζεύς παρα
κρατεί τούς συννεφιασμένους ύ- 
γροΰς άσκούς του καί τά βαρύθυ
μα κάθιδρα φρύδια του γιά άργό- 
τερα.

’Αναφέραμε παραπάνω καί το 
Μελόδραμα, δηλαδή γιά μιά παρα- 
στρατη'ΐένη ύπόθεσι, πού μένει 
πάντα εξω άπ’ τό τερβάζι τών τό
σων έξαιρετικών προσπαθειών τοϋ 
Κράτους γά μιά καλύτερη αύ- 
ριον.

Τό μελόδραμα είμεθα τής γνώ
μης πώς θά άποτελέση τό Αλατο- 
πίπερο τοϋ όλου καί πού θά στε- 
γάση όλο τό ανασκίρτημα τού μου
σικού μας πολιτισμού καί σ’ αύτό 
δέν πιστεύω νά χωρή δευτέρα 
γνώμη.

-Τό μελόδραμα όλοι μας ξεύρου- 
με πώς είναι ό μεγάλος κρίκος ό 
θεατρικός, πού δένει σφιχτά πρό
ζα καί μουσική καί πού είναι γι’ 
αύτό άναπητό σ’ όλο τόν κόσμο. 
Πήτε ό,τι θέλετε! 'Εγώ σάν άν
θρωπος πού έζησε καί έζησεν έν- 
τατικά σ’ αύτό τό είδος τοΰ θεά
τρου, μπορώ νά πώ πώς άποτελεί 
τό πιο συγκλονιστινλ, τό πιό μορ-
rrf-ιτι̂ .ό. τί) rrtJt Q*^,r“ " i ;■*'· ■ 1 •"■■Γατοου και μαλιστα στα τωρινά μας
χρόνια.

"Εθνη μέ πτωχότρρα ποκν πιο 
πτωχά άποθέματα θεατρική; περι
ωπής καί θεατρικών παραδόσεων 
Απέκτησαν καί καυχώνται γιά τό 
Μελόδραμά τους, δπως ή Βουλγα
ρία. ή Γιουγκοσλαυία καί ή Ρου
μανία.·. Καί γιατί έαείς όχι;!

Χρειάζονται μερικά έκατοαμύ- 
ρι.α πενταρών καί όνι ποοπολεμι- 
κών δραχμών! καί αύτά δέν είναι 
δυνατόν νά έϊευοεθούν μέσα στήν 
θ'τυμΓ'τουργική δράσι τής Κτιβερ- 
νήσεώς μας καί τού ’Ελληνισμού 
ϋλοκλήρου!

Γιά μένα ή ’Αθήνα μας μοιάζει 
σάν κι’ έκείνη τήν παρθένα μεγά
λης καταγωγής, πού δέν έχει γιά 
προίκα παρά τά άθάνατα τζοβαε- 
ρικά της, θέλω νά πώ τά μνημεία 
της! καί πού οι μεγάλοι μνηστή
ρες της όλων τών έποχών πρέπει 
νά ξοδιάσουν γιά την κοσμική της 
ρμφάνισι.

Αύτά εϊχαιιε νά ποΰμε ή καλύ
τερα νά γράψουμε γιά σήμερα, 
χωηίς νά παρεξηνηΟονμε.

Γιατί, μά τήν Αλήθεια, τί τά θέ
λομε τά ’Ωδεία, τάς Σχολάς, χαζ 
Χορωδίας, τούς μουσικούς έφο
ρους καί έπόπτας, τούς/ραδιοφω
νικούς σταθμούς κτλ. κτλ., όταν 
λείπη ενα συγχρονισμένο καί φαν- 
ταχτερό στολίδι τού πολιτισμού 
Γ.ας!·..

ΚΩΣΤΗΣ Ν ΙΚΟ ΛΑ Ο Υ
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C2C είναι

προϊόν τής ’Αρωματοποιίας C a n a .  
Υπάρχει είς 9  σταθερούς χρωματισμούς 
καί πωλείται σ’ όλα τά καλά καταστήματα.

7 ο ικ
At Ρν τφ καψενείω αύτδ io- 

θεϊσαι μέχρι τοΰ 1860 παραστά 
σεις, καίτοι ύπεστηρίζοντο έκ- 
θύμως ύπό τοΰ έλληνικοϋ πλη
θυσμού της δασιλίδος τών πό
λεων, ούχ ήττον ’ μόνον ώς δο- 
κιμαστ'ικαί τοιαΰται δόνοαταινά 
χσρακτηρισθωσι, καθόΑν τό 
έλληνικόν θέατρον ήρξατο κυ
ρίως έν Κωνστοτντινουπόλει τόν 
Ιούνιον τοΰ 1860 δτε, συμπλη
ρωθείς ό έρασιτεχνικός θίασος 
δι’ ήθοποιών ποιας τίνος πεί
ρας οίοι ήσαν τότε ό Μιλτιά
δης Πανδς καί ή σύζυγός του 
Σοφία καί ό Δημοσθένης Μισι- 
τζής, ήρχισε δίδων παραστά
σεις έν τω περικαλλεϊ θεάτρω 
Ναούμ.

Ή  πρώτη παράστασις τοϋ 
οδτω κατταρτισθέντος θιάσου έ- 
δόθη τήν 14 ’ Ιουνίου 1860 καθ' 
ήν έδιδάχθη ό Όρέστης τοΰ 
Άλψιέρι. "Οτι δ' αϋτη ήτο ή 
κυρίως πρώτη έλληνική παρά- 
σιασις έν Κωνσπιντινουπόλει, 
έζάγεται καί έκ τών κατωτέρω 
άτινα έν προλόγω τής έκδόσε- 
ως τών δύο τραγωδιών του 
γράφει περί τής παραστάσεως 
ταύτης ό δραματογράφος τής 
έποχής έκείνης καί κατόπινάρχί 
ατρος τοΰ τουρκικοΰ στροαοΰ κ. 
Άλέ^οΛ'δρος Ζωηρός πασΟΕς, δ- 
στις φαίνεται άγνοών τάς πρό 
τοΰ 1860 δο&είσας δοκιμαστι
κός παραστάσεις : «"Εδραμον 
καί έγώ ώς καί πλείστοι 
τών έχει όμογενών καί δα
κρύων παρευρέθην είς τήν 
πρώτην ταύτην έν τω Βυζαν- 
τίφ έλληνικήν παράστασιν καί 
ύπήρζα αϋτός μάρτυς τοΰ άνε- 
κλαλήτου ένθουσιασμοΰ, δστις 
δλων γενικώς τών θεατών τά 
πρόσωπα έφώτισε καί έθέρμα- 
νε, άμα προεφέρθη ή πρώτη έλ
ληνική λέζις έπί τής έν έλληνι
κή χώρα Ιταλικής έκείνης σκη
νής».

Μετά τήν πρώτην αύτήν πα- 
ράστασιν καθ' ήν τά χειροκρο
τήματα τοΰ πλήθους έμερίσθη- 
σαν έξ tocx) δτε Άνδρονόπου- 
λος καί ό Ποα/δς, ό πρώτος £- 
παίζε μετά πολλής έπιτυχίας 
τόν ’Αριστόδημον τοϋ Μόντη 
καί ούκ όλίγον συνετέλεσεν είς 
έπιτυχή διερμήνευσιν τών 2ρ- 
γων τοΰ Ζωηροΰ: Ό  'Απόγονος

τοΟ Τιμολέοντος καί οί Τριακό
σιοι.

"Εκτοτε ό Άδρονόπουλος έ
μεινε μέχρι τοΰ 1863 έν Κων- 
σταντινουπόλει συμμετέχων τών 
διαφόρων θιάσων τής έπο
χής έκείνης ών πάντοτε άπετέ- 
λει ϊν τών κυρίων προσώπων, 
πλήν βαρυνθείς τά χειροκροτή- 
μοπα «τών αύτών πάντοτε, ώς

ι Λονδίνου δπου τφ 1879 μέ πρό 
χείρον θίασον, δν έκατήρτι- 
σεν, δπως αύτός μόνον ήζευ- 

! ρεν, 6παΛε τόν Σαούλ καί τόν 
Άθοίνάσιον Διάκον. 'Από τό 

! Λονδϊνον μετέδη είς Μάντσε- 
| στερ καί έτταΛε τίποτε όλιγώ- 
! τερον άπό τόν .. .Όθέλλον, κα
ί ταπλήξας τούς "Αγγλους, ώς 
1 γράφει ή 'τής έποχής έκείνης
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Μία σοβαρά προσπάθεια

Τό Θέατρον 
τοΰ παιδιού

ΟΙ συγγραφείς του καί οί 
μικροσκοπικοί «άσσοι» του

«SSS5

M R  A  Ν  Ε  R O N G P 0 U  

Ό  Βασίλειος "Αδρονόπουλος

έλεγεν προσώπων» έγκατέλει- 
ψε τήν Κωνστοτντινούπολιν καί 
μετέδη είς Γαλάτσι τής Βλα
χίας δπου μετά τοϋ κ. Δ. Τα- 
δουλάρη έπαιξε τόν άγαπητόν 
του καθ' δλον τόν μετέπειτα 
δίον του «Σαούλ» καί τόν «Οί- 
δίποδα» τοΰ Βολταίρου. 'Εκεΐ- 
θεν μέ ίδιον πλέον θίασον καί 
πολλάκις άνευ θιάσου, έπί έτη 
όλόκληιρα, έπεσκέφ^η πασατν 
πόλιν καί πολίχνην τοΰ έξω- 
τερικοΰ ένθα ήδύνατο ν’ άκου- 
σθή ή έλληνική φωνή, φθάσας 
καί μέχρι τοΰ "Αστεως τοΰ

έπιτόπιος έφημερίς «Μώμος» ή- 
τις καί έδημοσίευσεν όλοσέλι- 
δον τήν εικόνα τοΰ ‘Έλλη- 
νος καλλιτέχνου ής άντίγρα- 
φον έν μικρογραφία.

Τάς άγγλικάς δάφνας φέρων 
έπί τοΰ μετώπου καί ύπό μά- 
λης μερικά αντίτυπα τής έφη- 
μερίδος ήτις έδημοσίευσεν 
τήν εικόνα του, διέπλευσεν ό 
'Αδρονόπουλος τόν πορθμόν 
τής Μάγχης, ή Θαλασσία αόρα 
τοΰ όποιου έρρίπιζε τήν μα
κράν κόμην άποχαιρετίζουσαν 
οίίτο? τά εύγενή τής ’Αλδιώνος

τέκνα άτι να άνεγνώρισοτν τό 
καλλιτεχνικόν αύτοΰ τάλαντον. 
Μετ’ όλίγον ή φωνή τοϋ Άδρο- 
νοπούλου ήκούετο έν Βιέννη 
καί κατόπιν έν Τεργέστη. Έ-  
κεΐθεν έπεσκέφ&η πάσαν τής 
Τουρκίας γωνίαν, καταπλήζας 
είς Θεσσαλονίκην ένθα, θέλων 
νά ένθουσιάση τόν έλληνικόν 
πληθυσμόν δστις ούδέν πατριω 
τικόν έργον είχεν ίδή άπό σκη
νής, λόγφ τής αύστηρας τουρ
κικής λογοκρισίας, κατώρθω- 
σε νά μεταβάλη κρύφα τάς ά- 
ποθήκας μεγαλεμπόρου τινός 
“ Ελληνος είς πρόχειρον θέα
τρον καί έκεί ένώπιο·<*“πλήθους 
"Ελλήνων μεταμορφωθέντων είς 
έργάτας τών άπο&ηκών, έδω- 
σεν έπί μίαν όλόκληρον έδδο- 
μάδα τόν Ρήγαν Φερραίον, μία 
τών παραστάσεων τοϋ όποιου 
έρωτογράφησεν εις άνάμνησιν 
"Ελλην έρασιτέχνης.

Άπό τής έν Άθήναις σκη
νής σπανιώτατα ένεφανίσθη ό 
Άδρονόπουλος φρονών δτι, ή 
θέσις του ήτο έ·κεΐ δπου οί ά- 
δελφοι ΤΟΥ, έστέναζον ύπό ! 
τόν δαρύν ζυγόν τής δουλείας, 
διά τοϋτο καί πολλάκις έπανε- 
λάμδανε : «Έγώ  μαζί μ’ αύ- 
τούς θά πεθάνω» δπερ καί συ
νέβη καθόσον ό άγαθός ήθο
ποιός άπεδίωσεν έν Θεσσαλονί
κη τόν Νοέμβριον τοϋ 1897.

Ό  Άδρονόπουλος, ύψηλός, 
εϋσαρκος, μέ μακράν κυματί- 
ζουσαν τήν κόμην ύπό τόν αιώ
νιον ύψηλόν αύτοϋ πίλον, μέ τό 
μειδίαμα πάντοτε είς τά χεί
λη, άνοικτό'καρδος καί άνοι- 
κτοχέρης ούδένα ποτέ μισήσας 
καί παρ’ δλων άγαπηθείς, δρα
ματικός συγγραφεύς κατά τάς 
ώρας τής σχολής του, χωρίς 
διά τοϋτο νά έχη άξιώσεις άκα- 
δημαϊκοΰ (έγραψε τέσσαρα δρά 
ματα, τήν «Μακρυνίτσαν» τόν 
«Δολοφόνον», τό «Φάσμα τοΰ 
Μοντεφόρτου»καί τό «'Έγκλημα 
έπί έγκλήματος») είνε βέδαιον, 
δτι έν τή άγαθότητι αύτοΰ δέν 
θά προβάλλη τοιαύτας ούδ’ 
ώς ήθοποιός προαγαγών τήν 
τέχνην έν Έλλάδι- Ό  Άδρονο- 
(Ή  συνέχεια εις τό προσεχές)

Καί μιδ παράστασι τού «Θεά
τρου του Ιίαιόιου» άν παρακολού
θηση κανείς γιά ένα πραγμα θά 
πεσθή: Πώς βρίσκεται μπροστά σέ 
μιαν ώργανωμενη, έμψυχωμένη,πο 
λιτισμένη, σοέίαρη καί άρτια στήν 
έμφάνισι της καλλιτεχνική κίνησι.
Καί όχι μόνον αύτό. Σάν ώριμος 
θεατής θά χαρή τήν περίτεχνο ύ- 
πόκρισι τών μικρών καλλιτεχνών, 
πςύ μέ εύσυνειδησία μοναδική ίι- 
ποδύονται σοβαρούς ρόλους καί 
τούς άποδίδουν μέ πραγματικό αί- | δράκος μέ μπόϊ μικρού παιδιού.
ι,Όμιι »  1 ■ Λ wrv· Λι w a h  n r i i i  n  1  ι%ι fT»tl

To παιδί είναι . ά "αυστηρότερος 
κριτής γά τήν έκτέλεσι ένός έρ
γου. Τά πρόσωπα πού βλέπει στήν 
σκηνή τά βλέπει τήν ώρα πού 
παίζουν πραγματικά καί όχι φαν
ταστικά. Θέλει νά ίδή τόν Κον* 
τορεβυθούλη πραγματικό Κοντορε
βιθούλη, μικρό καί έξυπνο.Θά τον 
φαινόταν τερατώδες άν τόν έβλε* 
πε ψη/ον άνδρα μέ κοντά παντα- 
λονάκια. Θά ήταν επίσης γιά τό 
παιδί κωμικός καί αφύσκος ένας

Τά παραλειπόμενα 
τής φιλολογίας τού ταγκό

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΛΑΝΣΑΡΟΥΝ 
Τ Τ Έ Λ Α Φ Ρ Ο  Τ Ρ Α Γ Ο Υ ίΠ ?

Στό προηγούμενο φύλλο τών 
«Ποφασκηνίων» μιλήσαμε γιά 
τούς «έξωθεατρικούς»... δρά- 
στο:ς τής φιλολογίας τοΰ ταγ
κό I Σ '  α»ιό θά σάς μιλήσου- 
u f . γιά τούς «θεατρικούς», πού

φουν ή τονίζουν δικά τους κομ 
μάτια ή π·ού... ύπογράφουν ά- 
πλώς αύτά πού τραγουδούν. 
'Εκείνες δμως πού γράφουν 
πραγματικά είνε ή Δανάη — 
τής όποιας τό «Είσαι ώμόρφη» 
(στίχοι Μαγγοτνάρη) έγινε 
σουξέ — Σ . Βέμπο, *Αγγ. Λυ- 
κιαοδοπούλου καί Κ. Μένδρη.

Έ δ ώ  πρέπει νά σημειώσου
με καί δύο άλλα όνόματα πού 
τταρελείφθησαν στό προηγού
μενο σημείωμά μας, τών συμ
παθών καλλιτεχνών κ. κ. I. 
Βέλλα καί Μ. Τ pert φόρου. Ό  
πρώτος είνε ό συνθέτης πολ-

έξής: Μιχ. Κωνσταντινίδη, Μ. 
Γαϊτάνου, Γρ. Κωνσταντινίδη 
(που είνε καί συνθέτης μαζύ) 
καί Άνδρεάδη— Νάκα.

Μετά τό τύπωμα, τόν λόγον 
έχουν οι «βασίλισσες» τών δί- 
σκων.Έ κείνες τά τραγουδοΰν 
6τ(τν τούς τά παραδώσουν ( οΐ 
~ ^ σ τρ ο ι των, πού είνε οί κ. κ.

Γιαννίδης καί I .  Ταρτσίνι 
γιά τις έταιρίκς «Κολούμπια» 
καί «Χίς Μάστερς Βόϊς» καί οι 
κ. κ. Γ. Βιτάλης καί θ . Παπα- 
δόπουλος γιά τις έταιρίες «Ό- 
ντεόν»—«Παρλοφών». "Ετσι τό 
τοτγκό διά μέσου τών... λαρυγ- 
γίων τών ντιζέζ καί τοΰ γραμ
μοφώνου κάνει τόν γΰρο τής 
Ελλάδος.

Μά ποιές είνε αύτές πού λοτν 
σάρουν τό ταγκό; "Ας τις δού
με μία-μία.

Πρώτη καί καλύτε^ι ή Σο 
φία Βέμπο. Ή  παράξενη φωνή 
της «επιασεν» ώπ’ τήν πρώτη 
στιγμή καί οΐ δίσκοι της ση
μειώνουν μεγάλα σουξέ. " Ε λών μεγάλων σουξέ Συνθέτης ι π Ισην άξία ϊχομε Tf)V

μέ πραγματικό ταλέντο. Ο· 1 ·Λ “  ·'

Χοΰλα Στήδενς
είνε οΐ πρωταθληταί νά ποΰμε 
τοΰ ταγκό, καθώς καί γιά 
τούς άνθρώπους πού τό λανσά
ρουν.

"Ας άρχίσουμε άπό τόν "Τντ- 
τίκ, τόν κ. Κλ. Τριανταφύλλου, 
πού δπως είνε γνωστόν άνήκει 
σ’ δλες τις κατηγορίες πού ά- 
ναφέραμε στό προηγούμενο. 
Γιατί ό συμπαθέστατος αύτός 
καλλιτέχνης τά τραγούδιοί 
πού γράφει, τά λανσάρει καί 
στό θέατρο, άλλά καί στά κέν- 
τροε, μόνος του ή διά τής... 
στροηιάς τών καινούργιων τα  ̂
λέντων πού άνακαλύπτει κάθε 
μέρα. Ό  Ά ττ ίκ  είνε μοναδι
κός γιά τό είδος αύτό.Καί εΐ- 
νε γνωστόν πώς ϊχει γράψει 
καί άριστουργήματα ταγκό, 
πού οΐ στίχοι τους κι’ ή μουσι
κή τους άφησαν έποχή.

Καί τώρα οι λοιποί άσσοι 
τοΰ ταγκό. Αύτοί είνε οΐ θεα
τρικοί συγγραφείς, τών όποι
ων τά λάϊτ φοτίδ τών έργων 
των έκλαϊκεύονται περισσότε
ρο άπό τά τραγουδάκια τών 
άλλων στιχουργών, πού είνε έ
ξω άπό τό θέατρο. Αύτοί είνε 
οί κ. κ. Γιαννουκάκης, Παπα- 
δούκας, Σπυρόπουλος, Εύαγ- 
γελίδης, Σακελλάριος, Γιαννα 
κόπουλος, Χαιρόπουλος, πού εί 
νε καί συνθέτης μαζύ, Μαγγα- 
νάρης, Σύλδιος,Καπετανάκης, 
Ρηγόπουλος, Κιούσης, Πρινέ- 
ας, θάνος, Λώρης, Μεταξάς 
καί άλλοι.

Άπ ό τούς συνθέτας είνε οί 
μαέστροι κ. κ. Σακελλαρίδης, 
Χατζηαποστόλου, Γιθ(ννίδης,Βι 
τάλης, Κομνηνός, Κατριδάνος, 
Ντ' "Αντζελις, Κωνσταντινί- 
δης, Μαρτίνο, Μάστορης, Ταον 
τσίνι, Δουράκης, Παπαδόπου- 
λος, Καρακάσης, Άνύσιος κλπ.

Τώρα έχομεν καί τις «βασί
λισσες» τών δίσκων πού γρά-

δεύτερος είνε ό συμπαθέστα
τος ποιητής, τοΰ όποίου τό 
«Φίλα δυό ξένα χείλια» μέ 
μουσική τοΰ Κουάρτο Ποζέλ- 
λι άφησεν έποχή.

★
Καί τώρα δς δοϋμε πώς λαν 

σάρεται τό ταγκό.

Τζέλα Βανάκου

Γιά νά «πιάση» ένα τραγοΟ- 
δι καί γιά νά κυκλοφορήση έ- 
κτός άπό τά γραμμόφωνα καί 
στά... στόματα τοΰ κόσμου, 
χρειάζεται καλό λανσάρισμα. 
Γιατί δσο καλό κι’ άν είνε ένα 
ταγκό, δσο περίφημους στί
χους κι' άν έχη, άν δέν Κιχν- 
σαρισθη καλά, πάει... άπατο! 
Τό ταγκό λοιπόν λοτνσάρεται 
άπό τό θέατρο, άπό τά κέντρα 
πού διαθέτουν όρχήστρες καί 
άπό τό γραμμόφωνα. Κυρίως 
δμως άπό τά τελευταία. Γιατί 
οί δίσκοι πού κυκλοφορούν σ’ 
δλη τήν ’ Ελλάδα καί στό έ- 
ξωτερικό λανσάρουν περίφη
μα τά τραγούδιά μας.

Πρώτα έτοιμάζονται οΐ στί
χοι καί κατόπιν γράφεται ή 
μουσική. Πολλές φορές γρά
φονται έπάνω στή μουσική κι’ 
έπειτα παραδίδονται στούς 
μουσικούς οίκους πρός έκδο- 
σιν. Οί μουσικο-έκδοτικοί οί
κοι πού τυπώνουν θεατρικά ή 
έξωθεατρικά κομμάτια είνε οι

Δανάη, τήν ντιζέζ μέ τήν έκ 
φραστικώτερη καί πιό βελού
δινη φωνή καί μέ τήν όξιόλο- 
γη μουσική μόρφωσι. 'Ομοίως 
έξαιρετικές είνε καί οι ντιζέζ 
μας Κάκια Μένδρη καί 'Α γ 
γέλα Λυκιαρδοπούλου. ‘Η πρώ 
τη είνε άναιιφισδητήτως μιά 
άπό τις καύτερες φωνές πού 
έχουν νά έπιδείξουν οι έλλη- 
νικοί δίσκοι. Κ ι’ ή δεύτερη, ή 
Α γ γ έ λ α  Λυκιαρδοπούλου, μέ 
τήν φωνή-χάϊδι, πού παίζει πε
ρίφημη κιθάρα καί ξέρει νά 
εκφράζεται άπόλυτα. Καί είνε 
γνωστόν πώς ή Α γ γ έλ α  είνε ή 
μόνη ντιζέζ πού πήγε στό Πα
ρίσι καί έθριάμδευσε κυριο
λεκτικά. Τό άσύγκριτο παίξι
μό της στήν κιθάρα καί τό βε
λούδο τής φωνής της έκανοτν έ 
ξαιρετικήν έντύπωσι. "Επειτα 
έχομεν καί τήν κ. Ελένην ντέ 
Ροζέ μέ τήν προτγματικά ώ
ραία καί γλυκειά φωνή της. 
Ή  κ. Ντέ Ροζέ πού είνε καί 
μορφωμένη καλλιτέχνις (μα 
θήτρια τοϋ κ. Νικολάου), είνε 
μιά άπό τις καλύτερες κι’ ά-
ληθινά
ντιζέζ,

ή ώοαιοτέοα Έλληνίς

Σοϋλα Μακρή

Χαριτωμένες κι’ έξαιρετικές 
στή φωνή καί στήν έμφάνισι 
είνε άναμψισδητήτως καί οί 
ντιζέζ μας Σούλα Κσραγεώρ- 
γη καί Σόνια Κουρτίδου. Τόσο 
ή πρώτη, δσο καί ή δευτέρα ά- 
ρέσουν παντοϋ. Καί στά κέν

τρα καί στά γραμμόφωνα.
Ή  συμπαθεστάτη ντιζέζ μας 

κ. Χρυσούλα Στίνη συγκεντρώ 
νει όμοίως έξαιρετικά προσόν
τα: φωνή «σπεσιαλιτέ» γιά 
πεταχτά τραγουδάκια, ώμορ- 
φιά, χάρι. Στά «γλεντζέδικα» 
τραγουδάκια είνε άσύγκριτη.

Ή  δίς Ζαννίνα Νικολακοπού 
λου έξαιρετική ώς φωνή καί 
ώς έμφάνισις.

Πολύ καλή έπίσης καί ή 
χαριτωμένη ντιζέζ μας δίς 
Σούλα Μακρή, τής όποιας τό 
ώραιο μέταλλο τής φωνής ά
ρεσε παντού. Είνε μιά άπό τις 
ντιζέζ μας πού έργάζονται δι
αρκώς καί μέ μεγάλο σουξέ 
μάλιστα.

Ή  δίς Κούλα Νικολαίδου έ- 
ξαιρετική κι’ ώς φωνή κι’ ώς 
έμφάνισις, καθώς καί ή κ. 
Τζέλλα Βανάκου μέ τήν κου- 
κλίστικην ώμορφιά.

"Επειτα πρέπει ν ’ άναφέρου 
με ιιέ συντομία καί τις άλλες 
καλές ντιζές μας: Μπ. Φιλί- 
δου, Χούλα Στήδενς, Ρ. Κα- 
ραγιάννη, Κολαΐτου, Τ. Άμ- 
δράζη, τό γοητευτικό τρίο 
Βάμπαρη μέ τίς πολλές έπιτυ 
χίες, Λ. Λεούση, Λένα Μαδή, 
Π. Μισέλ, Ν. Σιρίδου, Παπαδά 
κη, Κούλα Μιχαηλίδου, Ό λ. 
Παπαδούκα, ’Έ μ μ α  Σπάνια, 
Π α γ α ν α ,  Άφεντάκη, Κίττυ 
"Αλμα  ή νέα άποκάλυψις τοϋ 
Άττίκ , άδελφαί Σταύρου, ή 
μικροσκοπική ντιζέζ Βέττα Π. 
Σακελλαροπούλου, Λάσκαρη, 

Φλισκουνάκη, θωμάκου, Βαλ- 
μά, Μαριάνα Λάζου, Συρια- 
νούδη, ή καλή ντιζέζ Μ. Δε- 
ναξά, ή συμπαθής Δώρα Κυ 
ριακίδου, ή Μέντια Λούζ, ή 
Ν. Καρδελλα, ή πολύ καλή 
Μαοιάνα Μόρσυ, ή Χρύσα 
Πάλλη, ή νέα Ντιζέζ Ύδό- 
νη Μυρογιάννη, ή συμπαθεστά 
τη Καίτη Παπα*·ωάννου, Νί· 
τσα Μόλλυ, Τζαδάρα κ.ά. ά.

Είνε καί οι ντιζέρ μας πού 
λανσάρουν κι’ έκείνοι τραγού 
δια. Στά κέντρα, στις ταδέρ 
νες, στά θέστοα. Αύτοί είνε 
οί κ. κ. Κ . ΜοαΊατάκης, Ν. 
Περδίκης, Σ. Σαμαρτζής, Σ. 
Σιδηρόπουλος, Γ. Δρακούλης, 
Τώνης Ρά'ίς, Ζ. Γκάλ, Ν. Γού- 
ναρης, Ν. Τσάμης, Ν. Μα- 
κρής, Πύρρος Μακρής, Γ. Βι- 
δάλης, Τζώνης Μηλιώρης, Γ. 
Λαζαρίδης, Π. Βισδάρδης, Β . 
Σεϊτανίδης, Παγώνης, Φίλοτν 
δοος Μάρκου, Μένιος, Κουϊμι 
τζόπουλος, Β . Ποοταδάκης, 
Ερ μ ή ς  Τροΐζος, Πύρρος Χρι
στόφορος, Λ. Βαφίας, Τ. Ρά- 
ϊς, ΣταΟρος Πολυκράτης, Κ. 
Γρυπάρης, Δ. Καδδαδίας, Δε- 
λεδάντες, Τρικουράκης, Τ. 
Βάμπαρης, Α. Άλυγιζάκης, 
Γ. Καοανικόλας, Φ. Πολυμέ- 
ρης, Μιχ. Χάλαρης, I. Φού
σκας, Δ. Κόκκαλης, Θ. Ά γ-  
γελόπουλος, Α. Λέριος, Κ. Λα 
ράκης, Ρένος Τάλμας, Χρή- 
στος Μνηιιατίδης, Γ. Τζουοα/έ 
ας, Ά θ . Γιαννόπουλος, Νικο- 
λαΐδης, Μαλλίδης, Λειδαδί- 
της, Ηύνδας, Ραΐσης, Λινέ- 
ζος, Κ. Σεϊτανίδης, I. Δέδες, 
Λεων. Κατσουρόττουλος, Κ. 
Τζηρίτης, Λασηθιωτάκης.Σπα- 
γαδώρος, Μ ,Γκικάκος κ.ά.

"Ετσι, λοιπόν, λανσάρεται 
τό τραγούδι ώς πού νά πάρπ 
τήν άγουσαν τοΰ ... όργανα- 
κίου’ καί τής λατέρνας γιά νά 
καταλήξη στά στόματα του 
κοινοΰ.

Χ Ρ . Π.

ιιθημα
'ί 1 έπικοινωνία, ή ψυχική επα

φή μεταξύ έκτελεστών και θεατών 
είναι αξιοζήλευτη, τέτοια πού ί
σως νά μή τήν συναντά κανείς καί 
τόσο συχνά ατό θέατρο τών ώρι
μων. Καί τούτο, διότι άπλούστατα 
οί μικροί θεαταί συγκινούνται μέ 
τό παιςιμο τών μικρών καλλιτε
χνών, ένθουσιάςονται, κλαίνε καί 
γελούν, αισθάνονται μέ δυό λόγια 
τό έργο. πού διδάσκεται άπό τή 
ικηνή.

Και αύτός ό πραγματικός άθλος 
όφείλεται άποκλειστκά καί μόνο 
στήν ψυχή τού «Θεάτρου τοΰ ίίαι- 
διού», την καλλιτεχνική του διευ
θύντρια καί δημιουργό κ. 'Αντι
γόνη Μεταξά—Κροντηρά, πού μπό
ρεσε μέ τή θέρμη τοΰ ένθουσια- 
σμού της νά βοηθήση ν’ άναπτυ- 
χθούν τά μικροσκοπικά σέ ηλικία 
ταλέντα, νά άνοίξουν τά μυρωμένα 
μπουμπούκια τών παιδικών ψυ
χών. Χωρίς τήν έκτίμησι τού παι
διού, χωρίς τήν έμπστοσύνη στις 
δυνάμεις τού παιδιού, χωρίς το 
σεβασμό τής άτομικότητος τού παι 
διού, ό άθλος αύτός θά ήτο ακα
τόρθωτος. Άλλ’ ή κ. Α. Μεταξά 
δέν είναι άπό τούς άνθρώπους πού 
κάμττονται άπό τις δυσκολίες. Ε ί 
ναι πρό παντός άνθρωπος αισιό
δοξος, πού πιστεύει στόν άνθρω
πο, τό παιδί. Καλλιτέχνις ή ίδια, 
μετέδωσε τόν καλλιτεχνικό της 
παλμό στούς μικροσκοπικούς καλ- 
λιτέχνας, τούς έμύησε στά μυστι
κά τής σκηνής καί μάς παρουσία- 
σεν ένα κατοοθωμα καί ένα χάρ
μα.

Ή  κ. Α. Μεταξά άσχολείται ά
πό μικρή μέ τό θέατρο. "Εχει τι- 
μηθή με τό χρυσούν Άριστείον 
τής Δραματικής τοΰ Έλληνικοϋ 
’Ωδείου. Είχε παίξει τή Νόρα στό 
«Σπίτι τής Κούκλας» τού 'Ίψεν 
μέ τόν Οίκονόμου καί τόν Βονα- 
σέρα. Έπήγε μετά στήν Εύρώπη, 
στό Παρίσι, όπου έπί ένα έτος πα- 
ρηκολούθησε τό ξένο θέατρο. Έ κ 
τος τής διευθύνσεως τύο «Θεά
τρου τοΰ Παιδιού» είναι καθηγή- 
τρια τής Δραματικής στο «Έθνι*

‘Η Μ.ικρούλα Μαρία—Λήδα 
Κροντηρδ

ι κόν Ώδείον» καί διευθύνει τό Ιίαι 
δικό Θέατρον τοΰ «Ελληνικού ’Ω
δείου» έπί τριετίαν.

Άλλ’ άς άφήσουμε καλύτερα τήν 
κ. Μεταξά νά μιλήση:

—Ή  άλήθεια είναι, μάς λέγει, 
ότι τήν Ιδέα τού Παιδικού Θεά
τρου τήν έπήρα άπό τήν κόρη μου. 
Είχεν άρχίσει πιά νά μεγαλώνη. 
Μοΰ έζητοΰσε θέατρο. Μοΰ έζη- 
τοΰσε κιγηματογράφο. "Αν τήν έ- 
πήγαινα θά τήν έβλαπτα. Θά έ
πρεπε νά δίνω στό παιδί μου ψεύ
τικες έξηγήσεις σέ πρόωρα έρω- 
τήματα. Τής έκαμα ένα θεατράκι 
στήν Κηφισιά. Ό  ένθουσιασμός 
τών παιδιών, πού παρακολούθησαν 
τήν ίδιοπική έκείνη παράστασι, μέ 
έτεισε ότι έπρεπε νά προχωρήσω. 
Βέβαια αύτό στήν άρχή ήταν δύ
σκολο. Είχα νά πολεμήσω τίς προ- 
λήψες τοΰ κόσμου. Στήν άρχή βέ
βαια πολλοί γονείς δέν ήσαν δια- 
τεθ>γέινοι νά ίδοΰν τά παιδιά 
τους νά παίζουν στό θέατρο. Σι- 
γά-σινά όμως είδαν ότι τά παιδιά 
πού έπαιζαν στό θέατρο γίνονταν 
πολύ διαφορετικά άπό τά άλλα. 
Δέν είχαν τό φόβο τής ζωής. Δέν 
είχαν τό φόβο τού κόσμου. Ή  
στάσι τους ήταν πολύ περισσότερο 
πολιτισμένη.

Γ ιά τά παιδιά πού παίζουν στή 
σκηνή τό θέατρον δέν είναι θέα
τρο, είναι παιχνίδι. Τά παδιά 
χρειάζονται καθοδήγησι. έμψύχω- 
σι, γιατί τά πιό πολλά δέν έχουν 
συνείδησι ήθοποιού. Τήν άτο· 
κτούν σιγά-σιγά καί μέ τόν ίϊηιρό. 
Τό Ιδεώδες θά ήταν νά πραγματο. 
ποιηθή συνεργασία άρτιου καλλι
τεχνικού συγκροτήματος μέ τό 
«Θέατρο τού Παιδιού», ώστε νά 
πραγματοποιούνται παραστάσεις 
άνάμικτοι μέ μεγάλους καί μι
κρούς ήθοποιούς.

— Ή  άλήθεια είναι πώς τά παι- 
διά δέν έχουν συνηθίσει στό θέα
τρο. Δέν έχουν συνηθίσει νά γε
λούνε, καί αύτό δέν είνε διόλου 
παρήγορο γιά τή γενιά μας. Ή  
ζωή είναι τόσο ξερή, πού θά πρέ* 
πη νά καλλιεργήσουμε τήν φαν
τασία τού παιδιού, πού είναι μιά 
πηγή χαράς καί έι.πνεύσε<ος γιά 
τόν άνθρωπο. "Αν ιό παιδί δέν μά 
Οη νά γελά, δέν μάθη νά ένθουσι- 
άζεται καί νά έχη φαντασία δέν 
θά μπορέση νά χαρή τή ζωή. Ή  
ξιραίλα θά ^ασιλεύιι στήν ψυχή 
του. Τό παιδί, μβ τόν άγνό καί 
άκρατον ένθουσιασμό του γιά τό 
παιδικό παραμύθι, διαν τό βλέπη 
άπό σκηνής, μάς δείχνει τήν κα- 
τεύθυνσι. Δέν πςέπει νά τό κά
νουμε ίΠϊϊοο, ξίρό. Τά παραμύ
θια πρέπε. μόνο νά tyoi'v παιδα
γωγικό χ ιρακιήοα Πολλά παρα
μύθια έχουν μέσα το. ς άντιπα„· 
δαγωγικό στοιχείο. Τότε τό στοι
χείο αύτό πρέπει νά βγαίνη άπό τή 
μέση καί τό παραμύθι νά είναι εύ- 
χάριστο, νά σκορπά τό γέλιο καί 
νά περιέχη ένα παιδαγωγικό δί
δαγμα.

Αύτά μάς λέγει ή κ. Μεταξά, 
όταν τήν είδαμε στό γραφείο της 
είδικώς γιά τά «Παρασκήνια». 
Καθώς μιλούσε ό ένθουσιασμός 
πού άναδίδεται άπό τό έργο της ή
ταν ζωγραφισμένος στή μορφή 
της.

Καί δέν είνα μόνον ό καλλιτε
χνικός μόχθος πού χαρακτηρίζει 
τό έργο τής κ. Μεταξά. Γιά νά 
στερεώση τά έργο της δέν έφεί- 
σθηκε έξόδων. Υπάρχουν κοστού
μια στό βεστιάριό της πού κοστί
ζουν πάνω άπό 2.000 καί 2.500 
δρχ. Σέ κάθε παράστασι, γιά νά 
διαδώση τό έκπολιτιστικό καί ή- 
θοπλαστικό της έργο στά δυστυχι
σμένα καί απόκληρα παιδιά δια
θέτει 100 θέσεις γιά τά παιδιά 
διαφόρων ορφανοτροφείων καί φι 
λανθοωπικών σωματείων. Θά πρέ. 
πει όμως νά άναφερθή έδώ— καί 
μάς τό έτόνισε καί ή ίδια ή κ. Με
ταξά — ότι καλό θά ήταν νά ά- 
πηλλάσσετο άπό τό φόρο τών 100 
αύτών θέσεων τών όρφανών παι- 
δών. Έτσ ι, ή φορολογική ύπηρε* 
σία θά παρείχε πραγματική ύτη- 
ρεσία στά πονεμένα παιδιά, πού 
διψούν τή χαρά, τό γέλιο, τήν καλ 
λιτεχνική εύχαρίστησι.

Τό «Θέατρο τού Παιδιού» λει
τουργεί άπό τά 1932. Έπαίχθηκαν 
άπό τό θίασό του πολλά έργα. Τά 
περισσότερα έχουν γραιοή άπό τήν 
κ. Α. Μεταξά, καί μάς τήν έμφα- 
νίζουν όχι μόνον ώς καλλιτέχνιδ», 
άλλά καί ώς συγγραφέα μέ πραγ
ματικό καί πηγαίο ταλέντο. Άπό 
τά ώραιότερά της είναι ή «Πεντά
μορφη μέ τούς έπτά Νάνους», «Τό 
"Ονειρο τής Τιτίνας», «Ό  Κον
τορεβιθούλης», ή «Σταχτομπούτα» 
καθώς καί οί διασκευές της γιά τά 
«Ταξίδια τοϋ Γκιόλιβερ», ά’Ο- 
Μικρός Λόρδος» καί αλλα, πού 
συμπυκνώνονται σέ 4 καλοτυτωμέ- 
νους τόμους.

’Ανέβηκαν έπίσης καί άλλα έλ- 
ληνικά έργα : «Ένα παράξενο "Ο 
νειρο» τοϋ κ. Βελ. Φρέρη, «’Αν
θρώπινα λουλούδια» τής κ. 'Ιωάν
νας Μπουκουβάλα, «Κοκκινοσκου- 
φίτσα» τού κ. Σπ. Καζάζη, «Ό  
Μαγεμένος Σκύλος» τής κ. Γεωρ
γίας Δεληγιάννη, «Οί τρεις μι
κροί Βασιλείς τών Όρέων» τοΰ 
κ. Γ. Τσουκαλά.

Πρωταγωνίστρια, θαυμαστή γιά 
τό πολύπλευρο καί ισχυρό της τα
λέντο, παρά τή μικρή της ήλικία, 
τού «Θεάτρου ·κ>ΰ Παιδιού» είνε ή 
καλλιτέχνις Μαρία - Λήδα Χρον- 
τ?>οά. ’Αξιόλογο ταλέντο, άξιο νά 
σημειωθή είναι έπίσης ή μικρούλα 
Γίτσα Καραμερτζάνη καί αλλα παι
διά.

Μέ τόν όργανισμό τού «Θεάτρου 
τοΰ Παιδιού» ή χώρα μας έχει Α
ποκτήσει κάτι πού τό είχε μεγά
λη άνάγκη, κάτι, πού μέσα στά 
άλλα, τήν κάνει νά διεκδική μιά 
θέσι Ανάμεσα στήν εύρωπαΐκή, 
καλλιτεχνική ζωή.

Γ . ΔΕΛ .
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ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
καί φωτογραφ ίαι δέν έπιστρέ- 
φονται, είτε δημοσιευθοΰν εί

τε μή.

Ά ρ ιθ . τηλ. γραφείων: 32152 ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Κατά στίχον Δρχ. 5
Διά θέατρα κοΛ κινηματο· 
γράφους Ιδιαίτεραι συμφω- 

νίαι.

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗΛΗ

Υπάρχει θεα
τρική κριτική;

Τά «Παρασκήνια» άνοί- 
γουν προθύμως φιλοξένους 
χάς στήλας των είς τήν έ- 
λευθέραν έρευναν. Χωρίς 
νά υιοθετούν τάς διατυττου- 
μένας γνώμας καί τάς σκέ
ψεις τών γραφόντων, διατη
ρούν είς τό άκέραιον έν καί 
μόνον δικαίωμά των: Νά
φροντίζουν ώστε νά μή έκ- 
πίπτουν οι συζητοΰντες είς 
■προσωπικούς διαξιφισμούς, 
δπως συμβαίνη μέ τάς πε- 
ρισσοτέρας συζητήσεις. Τά 
«Παρασκήνια» δηλούν δτι 
δέν θά έπιτρέψουν τοιαύτην 
έκτροπη ν. θέλουν καί μέ 
αύτό νά ύπηρετήσουν τόν 
κόσμον τής Τέχνης πού τό
σα έχει ύποστή ήδη άπό τάς 
προσωπικάς συζητήσεις καί 
άπό τάς ποικίλας παρεξη
γήσεις άπό τών στηλών τοΰ 
Τ ύπου.

Άρχίζομεν άπό σήμερον 
μέ τό κατωτέρω άρθρον τό 
όποιον όφείλεται είς διακε- 
κριμένον φίλον τοΰ θεάτρου 
6 όποιος, ώς έκ τής θέσεώς 
του, έπιθυμεϊ νά τηρήστ) ά- 
νωνυμίαν.
θά  beoco χωρίς περιστροφάς 

καί χωρίς καμμίαν έπιφύλαξιν 
ένα έρώτημα : 'Υ π ά ρ χ ε ι
κ ρ ι τ ι κ ή  θ ε ά τ ρ ο υ ;  
Καί θέτω αύτό τό έρώτημα τώ
ρα, άπό τών στηλών τών «Πα
ρασκηνίων», διότι νομίζω δτι 
είνε πλέον καιρός νά τεθη τώ
ρα πού τόσαι προσπάθειαι γί
νονται διά τό θέατρον καί πού 
δλα τά θεατρικά ζητήματα ει
σέρχονται είς τήν εύρυτέραν, 
τήν έπίσημον συζήτησιν.

Δέν θά έπρεπε τήν στιγμήν 
αύτήν τών καλών προσπαθειών 
νά λησμονηθή τό ζήτημα αύτό. 
Διότι πιστεύομεν δτι μία άλη- 
θινή, πραγματική, φωτισμένη, 
πλατειά, πρό παντός, ειλικρινής 
καί τιμία κριτική θά έξυπη- 
ρέτει πολλαπλώς τό θέατρον 
καί θά ένίσχυε σημαντικά τάς 
προσπαθείας διά τήν άναμόρ- 
φωσιν, τήν άναγέννησιν, τήν 
πρόοδον, τήν άναδημιουργίά? 
τοΰ ίθνικοΰ, τοΰ έλληνιικοΟ μας 
θεάτρου.

Έγγίζομεν δμως είς ένα ση- 
μεΐον, τό όποιον πρέπει ν' άντι- 
μετωπίσωμεν χωρίς δισταγμούς, 
civ θέλωμεν νά είμεθα ειλικρι
νείς καί άν πιστεύωμεν δτι πρέ
πει νά ακεπτώμεθα τιμίως. Καί 
τό σημεΐον αύτό είνε τοΰτο: 
"Οτι έως τώρα δέν έχομεν νά 
έπιδείξωμεν καμμίαν πραγμα
τικήν κριτικήν τοΰ θεάτρου, 
ικαμμίαν κριτικήν προσπάθειαν 
πρός άνπμετώπισιν κατά γενι
κότερο ν . τρόπον, τών μεγάλων 
σκοπών καί τοΰ σπουδαίου προ
ορισμού του θεάτρου.

θά  μας ύπενθυμίσουν τόν άλη- 
σμόνητον Φώτον Πολίτην. Δί
καια ύπόμνησις. Ά λλά  δέν 
πρέπει νά λησμονήσομε ν δτι τό 
μεγαλύτερον, τό ευρύτερων στοι 
χεΐον τής κριτικής του, τό ού- 
σιωδέστερον, ήτο ή άρνησις. 
Έπρεπε νά γκρεμίση, νά συν- 
τρίψη, νά ίσοπεδώση, διά νά 
δημιουργήση έπειτα έπάνω είς 
τά έρείπια; Δυστυχώς δέν έ- 
πρόφθασε. Δέν κατώρθωσε πάν
τως νά φθάση πέραν τοΰ άρνη- 
τικοΰ στοιχείου, πράγμα πού 
Τόν έκαμε πολλάκις άποκλειστι- 
ικόν, μονομερή, μονοκόμματον 
είς τήν έκτίμησιν τόσον τής ού- 
σίας τής τέχνης δσον καί τών 
προσώπων καί τών έργων καί 
τών «τύπων». Μάλιστα, δέν εί- 
χεν άκόμη κατορθώσει νά ξε- 
ψύγη άπόλυτα καί άπό τήν έ- 
πίδρασιν τοΰ προσώπου, προ
σωπικός καί ό Ιδιος είς τήν σκέ- 
ψιν του καί είς τήν κρίσιν του 
καί είς τήν κοττεύθυνσίν του. 
Ά λ λ ’ ήτο όπωσδήποτε μία ζωή, 
μία δύναμις πού πα^εΐχεν ύπο- 
σχέσεις διά μίαν θετικήν δημι
ουργίαν. Άδιάφορον άν θά ήτο 
ή άν δέν θά ήτο ποτέ δυνατόν 
νά φθάση νά γίνη ό άληθινός 
καθοδηγητής, πού θά ήνοιγε 
μπροστάς στάς συνειδήσεις, 
στάς σκέψεις, στάς άντιλήψεις, 
στούς πόθους, στά αισθήματα, 
στόν νοΰν, τούς άληθινούς δρό
μους τής τέχνης ή πού θά έδη- 
μιούργει έστω καί μέ τάς άν- 
τιρρήσεις ώς πρός τήν κατεύ- 
θυνσίν του ένα άλλον δρόαον, 
πού θά ήτο καί αύτός, έπάνω 
είς τό ίδεολογικόν έπίπεδον, 
μία θετική προσπάθεια...

Δέν κρίνο^ιεν τό έργον τοΰ 
Φώτου Πολίτη. Κάθε άλλο. 
Προχωροΰμεν. Νά στραφώμεν 
πρός άλλους «κριτικούς»; Ά λ 
λά αύτά πού άνεζητήσαμεν είς

Συγχρονισθήτε ! 
Ξυρίζεσθε μόνον μέ τήν ήλεκ- 

τρικήν ξυριστικήν μηχανήν

C L I P S H H V E
Χωρίς : σαπούνι — πετσέτες — 
λεπίδες — κρέμες — κολώνιες 
καί πρό παντός χωρίς έρεθι- 

σμούς τής έπιδερμίδος.

Γεν. Αντιπροσωπεία:

U P .  Π ίΤ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Σταδίου 8 .

Πώλησις λιανική : 
’Ηλεκτρική 'Εταιρεία Αθηνών— 

Πειραιώς. — Σταδίου 4. 
Κατάστημα Φ. Ψαρρός 

Σταδίου 3α.
«ΑΛΜΑ»

ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟ ΘΕΑΤΡΟ
Αί νέαι μορφαί τοΰ μεταπο
λεμικού Ιταλικού θεάτρου

τόν άλησμόνητον Πολίτην, πολύ 
περισσότερον δέν τά εύρίσκο- 
μεν είς κανένα άλλον. Καί έ
χουν γράψει κριτικήν θεάτρου 
καί ό Γρηγ. Ξενόπουλος καί ό 
Σπΰρος Μελάς καί τόσοι, μά 
τόσοι άλλοι. Νά πλησιάσωμεν 
πρός τούς δύο αύτούς άξιους 
συγγραφείς; Ή  κριτική των ύ- 
πήρξε, καί είνε, περισσότερον 
άπό κάθε άλλο π ρ ο σ ω π  κή, 
άτομιστική θά έλεγε κανείς, 
μέσα είς τά πλαίσια πάντοτε 
μιας παρέργου προσπαθείας.

Δέν θά ήθελα ποτέ νά φθά- 
σω είς προσωπικόν έλεγχον. 
Ούτε νά παρατάξω όνόματα. 
Ά λλά  δέν θά έπρεπε νά διαφύ- 
γη τήν στιγμήν αύτήν μία άλλη I 
κατηγορία «κριτικών», ή όποια 
Εχει στοιχίσει βαρύτατα είς τό 
θέατρον καί διά τήν κυριολε
ξίαν, είς τάς προσπαθείας τών 
θιάσων ώς έπιχειρήσεων οικο
νομικών και δχι καλλιτεχνικών 
μόνον. Είνε ή χ ο ρ τ α σ μ έ ν η  
κριτική, πού πηγαίνει μετά ένα 
καλόν γεύμα, διά τΛν καλυτέ- 
ραν χώνευσιν, είς τό θέατρον. 
Η κριτική αύτή είνε άνοικτίρ- 

μων. Δέν συγχωρεΐ τίποτε. ΕΙ- 
νε άμείλικτος. “ Ολα τήν ένο- 
χλοΰν, έκτός άπό τόν έαυτόν 
της. Καί έχει ή κριτική αύτή 
θύματα πολλά, προσπαθείας 
πολλάς καί έχει δημιουονησει 
δυστυχισμένους, άνέργους, έχει 
άφήσει είς τόν δρόμον καλλιτέ-, 
χνας πολλούς, διότι ένόμισεν, 
δτι έτσι έξυπηρετοΰσε τούς ά- 
νωτέρους σκοπούς τής τέχνης, 
τούς όποιους, έν τούτο ις, ούδέ- 
ποτε κατώρθωσε νά φθάση, νά 
αίσθανθή, νά κατοτνοήση, νά 
προτγματοποιήση ή καί άπλώς 
νά τούς έκθέση μέ ειλικρίνειαν 
καί μέ τήν άπλότητα πού δεί
χνει τήν πραγμοπικήν γνώσιν.

Πρέπει νά όμιλήσωμεν καθα
ρά: Δέν ύπάρχει κ ρ ι τ ι κ ή  θε
άτρου εις τήν 'Ελλάδα. Διότι, 
βέβαια, δλα έκεϊνα πού εύρί- 
σκουν θέσιν είς τόν καθημερι
νόν, κυρίως τύπον, τά σχετικά 
μέ τό θέατρον, είνε πιθανόν νά 
ονοματισθοΰν έντυπώσεις, σημει 
ίώματα, δ,τι άλλο θέλετε, άλλά 
κριτικαι δέν είνε. “ Οχι διότι αί 
περισσότεραι άπό τάς έντυπώ- 
σεις αύτάς είνε κατ' έξοχήν ή 
άπολύτως προσωπικά! δταν δέν 
διακρίνονται καί άπό μεγάλην 
δόσιν μεροληπτικής διαθέσεως 
καί δταν δέν ύπηρετοΰν προσω
πικάς συμπαθείας ή άντιπαθεί- 
ας ή προτιμήσεις τοΰ «κριτι- 
κοΰ», άλλά καί διότι δέν έχουν 
κανένα σχεδόν πραγματικόν, 
καλλιτεχνικόν, ούσιαστικόν πε- 
ριεχόμενον, πέραν μιάς περι
γραφικής άναλύσεως τοΰ έρ
γου, μιας κρίσεως διά τήν σκη
νοθεσίαν καί μιάς σειράς κοι- 
νοτυπικών φράσεων διά τό παί- 
ξιμον τών ηθοποιών, φράσεων 
αί όποΐαι άλλοτε άνεβάζουν 
είς τούς ουρανούς καί άλλοτε 
έξεγείρουν κάθε τιμίαν συνεί- 
δησιν διά τήν προχειρότητα μέ 
τήν όποιαν καταδικάζουν, διά 
λόγους διαφόρους, ξένους τε
λείως πρός κάθε καλλιτεχνικόν 
σκοπόν, καλλιτέχνας άξιους τάς 
περισσοτέρας φοράς κάθε συμ
παθείας διά τούς άγώνας καί 
τάς προσπαθείας των.

θά μάς είπουν: Τί θέλετε
λοιπόν; Νά μείνουν άσύδοτοι οί 
ήθοποιοί καί οί συγγραφείς; 
Ποιος τό είπεν αύτό; Ά λ λ ά  θά 
ήθέλαμεν άντιθέτως νά καταρ- 
γηθη ή άσυδοσία δλων καί 
πρώτα τών «κριτικών» καί ν’ 
άντικατασταθη μέ αίαν θετι
κήν έργασίαν, μέ μιοτν άληθι- 
νήν, τιμίαν, σοφτ^, ειλικρινή 
κριτικήν, πού θά ήνοιγε νέους 
δρόμους, πού θά έδημιουργοΰ- 
σε νέας κατευθύνσεις, πού θά 
έθετεν ένώπιον τών συγγραφέ
ων καί τών καλλιτεχνών τά 
μεγάλα προβλήματα τής Τέχνης 
καί τής Ζωής.

Δέν ύπάρχει ό Κριτικός αύ
τός. Καί τό γεγονός δτι δέν ύ
πήρξεν οΟτε ύπάρχει αύτός ό 
Κριτικός, είνε ένα σοβαρόν ά- 
τύχημα διά τό θέατρόν μας, τό 
όποιον γίνεται σοβαρώτερον α
πό τήν ύπάρχουσαν άφθονίαν 
τών σημειωματογράφων τοΟ θε
άτρου. Τί δέν θά έχάριζεν ένας 
άληθινός Κριτικός, δημιουργός, 
διδάσκαλος άλλά καί έργάτης 
καί όδηγός καί πιστός τής α
ληθινής τέχνης I Τί δέν θά έ- 
χάριζε ι̂ έ τήν πίστιν του, μέ 
τήν σοφίαν του, μέ τό άσφαλές I 
βήμα του, μέ τό ισχυρόν του| 
χέρι πού θά έγκρέμιζε καί θά j 
έκτιζε! Διότι δέν μπορείς νά 
γκρεμίζης μόνον δτοτν δέν εί-1 
σαι ικανός νά δημιουργήσης. | 
Καί σήμερα μόνον γκρέμισμα 
γίνεται άπό τήν «κριτικήν», τό-1 
σον μάλιστα, ώστε νά καταντά j 
άκίνδυνον καί άλλοτε έπωψελέ- 
στατον δι’ έκείνον πού δέχεται ! 
τό κτύπημα. Τόση είνε ή χρεω-j 
κοπία τής θεατρικής «κριτικής». !

Δέν θά ήθελα νά θίξω κανέ-; 
να. Είνε δλα αύτά μία κρίσις j 
άπρόσωπος, πού έρχεται νά ύ- j 
ποδείξη μίαν άλήθειαν. Τά σΰ-. 
κα-σϋκα. Διότι, έπί τέλους, εί- 1 
νε καιρός ν’ άπολυτρωθή τό θέ
ατρον άπό τήν τυραννίαν τών 
προχείρων κρίσεων, πού μέ τήν 
σοβαροφάνειάν των μόνον κακά 
δηιιιουργοΰν. Πρέπει νά σοβα- 
ρευθώμεν. Νά πείσωμεν έαυ- 
τούς δτι δέν ήμποροΰμεν νά 
φθάσωμεν είς τήν κορυφήν έ
νός βουνοΰ, τής άληθινής τέ
χνης, μέ τά ξυλοπόδαρα «έντυ- 
πώσεων», έπειδή θέλωμεν νά 
τά πιστεύωμεν ώς κριτικήν».

Λέγομεν καθαρά, παστρικά, 
χωρίς δισταγμόν: Κριτική θεά
τρου —περί αύτής πρόκειται 
τώρα— δέν ύπάρχει. Μάς λεί
πει ό Κριτικός μέ τήν βαθεΐαν 
σκέψιν, τήν γνησίαν μόρφωσιν, 
τήν θερμήν διάθεσιν. Καί αύτό 
είνε μία μενάλη στέρησις διά 
τό θέατρον, διά τήν τέχνην, εΐ- 
νε ένα κενόν δυσαναπλήρωτον, 
ένα χάσιαα πού δέν γεφυρώνε- 
ται εΰκολα. Τί νά γίνη "Ας συ- 
νετισθοΰν τουλάχιστον δσοι φι
λοδοξούν νά προσφέρουν τάς υ
πηρεσίας των είς τό θέατρον. 
Καί βλέποιαεν έπειτα.

Ο Ε Ξ Ω Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Ο Σ

Τό νά έξετάση κανείς τάς 
έκδηλώσεις τοΰ μεταπολεμικού 
θεάτρου δέν είνε καί τόσο εύ
κολο μιά καί πρέπει νά λη- 
φθοΰν ύπ’ δψιν αί τάσεις τών 
συγγραφέων, αί άπαιτήσεις του 
κοινοΰ καθώς καί τών κριτι
κών.

Ανεξαρτήτως δμως αύτοΰ, 
ή άλήθεια είνε μία καί πρέπει 
νά τήν παραδεχθή κανείς ό- 
σοδήποτε αισιόδοξος καί άν 
είνε: δτι τό θέατρον καί είς
τήν ’ Ιταλίαν, δπως καί είς πολ
λά άλλα μέρη, διέρχεται κρι- 
σιμωτάτην περίοδον. Στό Πα
ρίσι, έπί παραδείγματι, κυρίαρ
χος τής σκηνής είνε τό θέατρον 
τοΰ «μπουλβάρ». Γίνεται κα
θημερινώς διαγωνισμός μεταξύ 
έκείνων πού έχουν νά ποΰν τά 
λιγώτερα πράγματα. Καί έ- 
κεΐνο<ί πού δέν έχει νά πή τί
ποτε νικ<?. Τό ίδιο καί στή 
Γερμανία τό κοινόν έγει σχε
δόν χάσε. τ.|, συναισθησιν του 
καλού. Τό ίδιο καί στήν ’ Ιτα
λία, παρ’ δλο πού έδώ είνε κά
πως καλύτερα τά πράγματα.

Καί έξηγοΰμαι:
Ό  Πιραντέλλο μέ τά «“ Εξη 

πρόσωπά» του πρό έτών τώρα 
κατέκτησε πρώτος τήν ’ Ιταλία 
πριν γνωσθή καλά-καλά τό δ- 
νομά του στό έξωτερικό. Στά 
θηκε ό πρώτος ό όποιος άνα- 
γνωρίσθηκε χωρίς νά χρειασθή 
νά πάη στήν Εύρώπη προηγου
μένως.

Τό ίδιο καί ό Ρόσο. Στό Πα
ρίσι ό Ρόσο μόλις καί μετά βί
ας γίνεται δεκτός στά μεγάλα 
θέατρα, άλλά χωρίς καί νά 
τοΰ παραχωροΰν λίγη ώρα γιά 
νά τούς διαβάση τό έργον του, 
ένω στήν ’ Ιταλία ό κάθε θία
σος εύχαοίστως παίζει τά έργα 
του τόσο πού νά θεωρήται ό 
Βενιαμίν τοΰ μεγάλου κοινοΰ.

Ό  Κιαρέλλι πάλι δέν έγνώ- 
,ρισεν ούτε άπό μακρυά τή μά
χη. Μόλις έμφανίσθηκε πάλεψε 
καί πέτυχε, άλλά μόνον στήν 
’ Ιταλία. Καί χρειάσθηκε νά πε- 
ράση πολύς καιρός γιά νά γνω- 
ρίσή τίς περίφημες έπιτυχίες 
του στήν Αγγλία . Σήμερα βέ
βαια ό' Κιαρέλλι έχει γίνει δι
εθνής φυσιογνωμία πιά. Πρέ

πει δμως νά όμολογήσω —καί 
αύτό πρός τιμήν μας— δτι τά 
πρώτα χειροκροτήματα τά ά- 
κουσε έδώ στήν πατρίδα του.

Ό  Μποντεμπέλλι μόνο δέν 
όφείλει στήν πατρίδα του τήν 
πρώτη του φήμη. Καί γιά νά 
είμαστε ειλικρινείς, ποιά είνε 
ή πατρίδα τοΰ Μποντεμπέλλι; 
Αύτός είνε περισσότερο Εύρω- 
παΐος άπ’ δλους τους Εύρω- 
παίους συγγραφείς. Κι’ άν τό 
Παρίσι τοΰδωσε έκεΐνο πού τοΰ 
άρνήθη.κε ή Ρώμη καί τό Μι
λάνο, μήπως μπορεί νά κρα- 
τήση πίκρα γι’ αύτό; Παριζιά- 
νος στό Παρίσι, Ρωμαίος στή 
Ρώμη, μήπως παντοΰ δέν είνε 
μέσα στό σπίτι του;

“ Ολοι αύτοί οί νέοι —καί με
ταξύ αύτών μπορώ νά συμπε- 
ριλάβω καί τόν έαυτό μου— δ- 
λοι έμείς οί νέοι λοιπόν άνε- 
γνωρ(σθρ”ΐεν χωρίς νά χρεια- 
σθοϋμε ο’ϋτε θέατρα μεγάλα, 
οΰτε κριτικές εύνοϊκές καί δχι 
γιά νά έπιδληθοΰμε.

Σ  ιγά-σιγά, μέ ύπομονή καί 
έπιμονή καί μέ τή βοήθεια τών 
μικρών θιάσων πρώτα, κατωρ- 
θώσαμε νά έπιδληθοΰμε. Βέβαια 
ή κριτική θά μποροΰσε καί θά 
έπρεπε νά κάνη κάτι περισσό
τερο. Δέν θάπρεπε ποτέ νά λέη 
«ναι, αύτό τό έργον είνε κα
κό, πρωτοτυπία μηδέν, στύλ τί
ποτε, διάλογος κακός, πάντως 
δμως είνε θέατρο». Δέν θάπρε
πε ποτέ νά τό'λέη αύτό, γιατί 
ίδώ δέν πρόκειται γιά τό άν 
ένα έργο είνε θέατρο ή δχι άλ
λά γιά άλλα πράγματα σπου
δαιότερα καί ούσιωδέστερα.

Τό κοινόν, δπως καί ή κρι
τική άλλωστε, βρίσκονται τόν

τελευταίο καιρό σέ πολύ δύ
σκολη θέσι. Έκεΐνο πού είνε 
παλαιό έπαψε νά ένδιαφέρη 
πιά. Καί έκεΐνο πού είνε νέο, 
ό κόσμος δέν τό άγάπησε ά
κόμη. Αποτυχία ίσως στήν τε
λευταία παραγωγή; Μά αύτό 
δέν άρκεΐ νά δικαιολογήται 
μία άντιπάθεια, γιατί έκεΐνο 
πού δέν έγινε ώς τώρα μπορεί 
νά γίνη κάλλιστα αύριο. Λά
θος τοΰ κοινοΰ; ΟΟτε κι’ αύτό. 
Γιατί πολλές φορές σφυρίχτη- 
κε κάτι πού δέν άξιζε δπως 
καί πολλές φορές σφυριχτή κε 
κάτι πού ήταν πραγματικά 
καλό.

Μά τότε; Άπλούστατα, λεί
πει ή αισθητική συνείδησις, ή 
όποια καταστρέφει τόν κάθε έ
ναν άπ’ τούς άνθρ&πους τοΰ 
θεάτρου, καί τόν κριτικό δπως 
καί τόν συγγραφέα.

Καί έρχόμαστε στις άντιπρο-

χρόνου Ιταλικού θεάτρου εΤνί 
τό «θέατρο τών παραδοξοτή- 
τωνϊ> (Μποντεμπέλλι). Συγ- 
γραφεύς κατ’ έξοχήν Εύρωπαΐ- 
ος, δπως είπαμε καί άνωτέρω, 
ό Μποντεμπέλλι συμφωνεί ά
πολύτως μέ τούς πέραν τοΰ Ώ- 
κεανοΰ καί τών “ Αλπεων συ
ναδέλφους του καί δέν πιστεύει 
παρά εις τό «νέον». Άνανέω- 
σις πρώτ’ άπ’ δλα. Άνοτνέωσις 
καί πάντα άνανέωσις. Άνανέ- 
ωσις μέ κάθε τρόπο. Τί χρησι
μότητα θά είχε σήμερα τό νά 
γραφή ένα έργον πάνω στις 
βάσεις τής «θείας Κωμωδίας»; 
ρωτάει. Καί ίσως κατά βάθος 
νά μήν έχη καί άδικο. Μόνο 
πού θάπρεπε νά παρατηρήσου
με δτι ό ποιητής είνε νέος στόν 
όρισμό μονάχα καί δτι ένας ποι
ητής —άν είνε πραγματικά τέ
τοιος— μένει πάντα νέος έστω

Ό  Λουΐτζι Πιραντέλλο συνομιλών μέ τήν "Αννα Τσέλλι, 
πρωταγωνίστριαν ένός έργου του.

σωπευτικώτερες μορφές τοΰ με- 
ταπολεμικοΰ θεάτρου μας.

Παραδόσεις τόν τελευταίο 
καιρό δέν έχουμε. Τό σύγχρονο 
θέατρο άρχίζει κάμποσα χρό- 
ν.α πριν άπ’ τόν πόλεμο μέ τό 
«Κι’ άν δέν είνε έτσι» (ή λογι
κή τών άλλων) τοΰ Πιραντέλ
λο καί άκολουθεΐται, 5στερα 
άπ’ τόν πόλεμο, μέ τό «Η Μά
σκα καί τό Πρόσωπο» τοΰ Κια- 
ρέλλι, τό «Οί Μαριονέττες, τί 
τρέλλα» τοΰ Ρόσο ντέ Σάν 
Σεκόντο καί τό δικό μου «'Η 
γυναίκα κανενός», πού είνε τοΰ 
1918.

Ε ίν ε κ ι ’ άλλα 6έ&σ\α άπ’ 
αύτά, άλλά δέν τά άναφέρου- 
με γιοττί, έπηρεασμένα άπ’ τό 
σύγχρονο εύθυμο γαλλικό θέ
ατρο, νομίζουμε δτι τίποτε δέν 
θά προσθέσουμε στή μελέτη 
μας, ή όποια θέλει νά άσχολη- 
θή κυρίως μέ τίς νέες μορφές 
τοΰ καθαρώς ίταλικοΰ θεάτρου.

Καί ώς πρώτη μορφή έχουμε 
τό «ειρωνικό θέατρο». *Η σατυ
ρική κωμωδία, εις τήν όποιαν 
ή Άντόνα Τραβέρσα, ό Λόπιζ 
καί πάνω άπ’ δλα ό Πράγκα 
έμάθανε τήν γερήν πολεμικήν 
κατά παντός καί πασών, μετα
μορφώθηκε σιγά-σιγά εις τήν 
κομεντί τοΰ Πιραντέλλο, ή ό
ποια δπου δέν έχει σοφισμούς 
καί φιλοσοφία είνε γεμάτη λε̂ - 
πτή ειρωνεία, τήν σάτυρα τοΰ 
Κιαρέλλι, δπου ή ειρωνεία είνε 
πιό τσουχτερή, άλλά δχι καί 
τόσο λεπτή καί είς τήν περίφη
μη πολεμική τοΰ Ρόσο ντί Σάν 
Σεκόντο κατά τής κοτθημερινής 
πραγματικότητος, ή όποια έπι- 
δάλλεται άπό μιάν έχθοική ει
μαρμένη χάριν ένός ιδεώδους 
άλλου, τό όποιον πολύ άπέγει 
άπό τό νά ίκοτνοποιή τήν άν- 
θρώπινη φύσι.

Ή  δεύτερη μορφή τοΰ συγ-

καί άν περάση δλη του τή ζωή 
γράφοντας παραφράσεις πάνω 
στό Ά δ ε  Μαρία. Κι’ έπειτα σ' 
Ενα ώρισμένο σηιιεΐο καί τό θέ
ατρο τοΰ Μποντεμπέλλι είνε 
ειρωνικό, μιά ειρωνεία πού δέν 
έχει τίποτε δμως άπ’ τήν καυ
στική σάτυρα τοΰ Κιαρέλλι, ού
τε άπ’ τή λεπτή ειρωνεία τοΰ 
Πιραντέλλο, άλλά μιά ειρωνεία 
τελείως νέα, μέ κάτι τό άπο
λύτως προσωπικό μέσα της.

+
Ώ ς  τρίτη μορφή έχουμε τό 

«σιωπηλό», άς ποΰμε, θέατρο, 
τό... —ξέρω γώ πώς άλλοιώς νά 
τό πω;— τό όποιον κατά βάθος 
δέν έΐνέ παρά ψυχολογικό μέ 
τήν άπόλυτον κυριολεξία. “ Ι 
σως άπ’ τό μπουρζουάδικο δρά- 
jjia πού τό δίδαξαν πρώΐοι ό 

Ιψεν, ό Στρίντμπλεργκ, ό 
Κνούτ Χάμσουν, έδγήκε τό ψυ
χολογικό θέοττρο, μέ προορι
σμό νά άναλύη τά ψυχικά συν
αισθήματα χωρίς καθόλου αι
σθησιασμό μέσα, έτσι καί άπ’ 
αύτό έβγήκε ή νέα του μορφή 
γιά τήν όποιαν σας μιλώ καί 
τής όποιας δέν μπορώ οΟτε δ- 
νομα νά δρω, παρ’ δλον πού εί
μαι ό άντιπροσωπευτικώτερος 
μαχητής της, γιατί δέν έσκέ- 
φθηκε ποτέ κανείς νά τής 
δώση δνομα, άλλά καθιερώθη
κε χωρίς καμμιά προεργασία, 
άκολουθώντας μονάχα μιά φυ
σική εύαισθησίαν. Τόσο δέ εί
νε άληθινό αύτό, ώστε δταν 5- 
στερα άπ’ τό «Ή  γυναίκα κα
νενός» στά 1918 περίπου θέλη
σα νά έξακολουθήσω σ’ αύτό 
τό στύλ, στάθηκε άδύνατο νά 
τό κατορθώσω ώς που άναγκά- 
στηκα νά παραιτηθώ.

Συγχοόνως δμως μέ μένα καί 
άνεξαρτήτως τελείως, στή Γαλ
λία έμφανίσθηκε ένας δμιλος 
συγγραφέων, οί όποιοι δκαλλι- 
έργησαν άποκλειστικά καί μό·

νον αύτό τό είδος καί είδικώ-
τερα ό Σ . Σ .  Μπερνάρ, ό Βι- 
λιτράκ, ό Άμιέλ καί άλλοι. Τά 
εργα τους παίχθηκαν πολύ καί 
χειροκροτήθηκαν δσο λίγα. 
Αμα πέρασε δμως λ,ίγος και

ρός χρειάσθηκε νά δώσουν ένα 
δνομα σ’ αύτή τή νέα μορφή 
τοΰ μεταπολεμικού θεάτρου^καί 
έτσι ένα ώραΐο πρωΐ τό ώνό- 
μασαν τό «θέατρο τής σιωπής» 
χωρίς νά ξέρω ούτε κι’ έγώ ά- 
κόμα γιατί.

Αύτές οι τρεις μορφές λοιπόν 
διέπουν τό σύχρονο θέατρό μας. 
"Αν άκούση κανείς τούς όπα- 
δούς τοΰ «θεατρικού, θεάτρου», 
οί όποΐΑ άντιδροΰν κυρίως μέ 
τό «θέατρο τής σιωπής», είνε 
φ<χνερόν δτι έπιδιώκουν νά ξα- 
ναφέρτυν τό θέατρο έκεϊ άπ’ δ
που πρωτοξεκίνησε, προστρέ- 
χοντας έν άνάγκη καί στήν κω
μωδία τής τέχνης. Τό θέατρο, 
λέγουν, θάπρεπε νά στηρίζεται 
κυρίως στό ζωικό καί αισθη
σιακό στοιχείο: κίνησις, σκη
νογραφία, άντιθέσεις, μουσική, 
μπαλλέτο, παντομίμα καί στό 
τέλος καί ποίησις άκόμη.

’Εγώ παρατηρώ δμως τά έ-
ξής:

Π ρ ώ τ ο ν : Ή  έξωτερική
σκηνική κίνησις δέν είνε ά- 
π α ρ α ί τ η τ ο ς  είς τό θέατρο. 
Τό άρχαΐο έλληνικό δράμα ά
φηνε πάντα έξω άπ’ τή σκηνή 
τά γεγονότα καί έφερε έπ’ αύ
τής μάλλον τά άποτελέσματά 
τους καί έτσι δέν κατέστρεφεν 
τίποτε άπ’ τήν ποίησι καί τήν 
λυρικότητά του. Αύτό δέ γίνε
ται δχι μόνον στό έλληνικό άλ
λά καί στό ινδικό θέατρο.

Περιορίζομαι δμως είς τό 
έλληνικό, τό όποιον είνε καί 
περισσότερον γνωστόν καί σάς 
ύπενθυμίζω τήν Αντιγόνη τοΰ 
Σοφοκλέους. Ό  Αίμων καί ή 
Αντιγόνη δέν συναντώνται πο
τέ έπί σκηνής. Καί δμως τήν 
ν ο ι ώ θ ο υ μ ε  τήν άγάπη τους 
καί έπηρεαζόμεθα πιό πολύ 
άπ’ δ,τι έπηρεαζόμεθα στόν 
«Ρωμαίο καί Ίουλιέττα» τοΰ 
Σαίξπηρ, δπου τήν ά κ ο ΰ μ ε.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  Ή  σκηνογ^ά- 
φία δέν πρέπει νά άπασχολη 
καθόλου τόν θεατρικό συγγρα
φέα, διότι δέν είνε παρά δια- 
κοσμητικό σχεδόν στοιχεΐον καί 
μάλλον δευτερεΰον. Οι μεγαλύ
τεροι συγγραφείς παραλείψανε 
τή σκιά. 'Η σκηνογραφία γεν
νήθηκε άπ’ τήν παρακμή τής 
δραματικής τέχνης, ή όποια δέν 
έχει τήν δύναμιν νά κρατήση 
μόνη αυτή τό ένδιαφέρον του 
θεατοΰ άλλά κοπαφεύγει σέ 
πράγματα πού είνε άπαραίτη- 
τα βέβαια στήν όπερέττα μά 
πού στό δράμα μποροΰν κάλ- 
λιστα νά λείψουν.

Τ ρ ί τ ο ν :  Τό θέοττρον δέν 
έχει σκοπο νά διασκεδάζη μό- 
yov άλλά καί νά συγκινή. “ Ε 
χει τόν σκοπόν έκεΐνον πού έ
χουν δλες οί τέχνες: νά άπο- 
καλύπτη τήν άλήθεια. ’Εάν αύ
τό τό πράγμα κατορθοΰται, τό 
θέατρον έκτελεΐ τόν προορισμό 
του, άλλο ώς δχι. Καί μέ δλα 
τά μπαλλέτα του κόσμου, μέ 
βεγγαλικά, μέ περιστρεφόμενες 
σκηνές καί μέ δ,τι άλλο μπορεί 
νά έφαρμοσθή στήν τελειότερη 
σκηνή τοΟ κόσμου, άμα δέν ύ- 
•πάρχη έκεΐνο πού σας είπαμε 
άνωτέρω, τό θέατρο δέν θά 
φθάση πουθενά καί δέν θά μπο- 
ρή ποτέ νά πή κανείς θεατρικός 
συγγραφεύς δτι έκτελεΐ τόν 
προορισμό του. Καί έν τοιαύτη 
περιπτώσει θάρθή ώρα πού ό 
κόσμος θά ξυπνήση καί θά πά
ψη νά πηγαίνη στό θέατρο, δ
που δέν θά δλέπη παρά μπαλ
λέτα καί σκηνικά καί θά άφο- 
σιωθή σέ κάτι άλλο, σέ κέντρα 
άναψυχής ή κι’ έγώ δέν ξέρω 
τί άλλο, χωρίς νά νοιώθη ποτε 
τήν άνάγκη τοΰ θεάτρου.

Τ Σ Ε Ζ Α Ρ Ε  Λ Ο Ν Τ Ο Β ΙΚ Ι

Ή καταγωγή καί οί χαρακτήρες  
τού σημερινού Ιαπωνικού θεάτρου

Γό Ιαπωνικόν θέατρον διαι
ρείται εις δύο κατηγορίας αί 
όποΐαι είνε τελείως διαφορε
τικοί μεταξύ των καί δσον ά- 
φορςί τόν χαρακτήρα καί τά 
κοστούμια άλλά καί δσον ά- 
φορά τήν καταγωγήν. ,

Ή  μία είνε ή κατηγορία 
Νόχ καί ή άλλη ΚαμποΟκι. 01 ι 
δύο αύτοί τύποι συνυπάρχουν I 
δέδαια ό ένας πλάϊ στόν άλ
λον άλλά κατάγονται άπό 1 
δύο έντελώς διαφορετικάς πα 
ραδόσεις δηλαδή άπό τήν ά- 
ριστοκρατική παοάδοσι ό πρώ 
τος καί ό δεύτερος άπό τή λα 
ική. Έ ν  πάσει περιπτώσει δ
μως καί οί δύο, άν ψάξη κα
νείς καλά στά βάθη τών αίώ 
νων, θά δή δτι προέρχονται ά 
πό παλ,αιάς άγροτικάς ίεροτε 
λεστίες, τότε πού ή προσευχή 
έξεδηλοΰτο μέ τόν χορόν καί 
πού ό θρησκευτικός φόβος κα
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τεπολεμεϊτο μέ τά δργια καί 
τής άνθρωπίνου θυσίας.

♦
Στούς Νόχ ό θρησκευτικός 

χαρακτήρ έχει άναπτυχθή πο
λύ περισσότερον άπ' δτιδήπο- 
τε άλλο· στις αύστηρώς συγ
κρατημένες κινήσεις τών ή- 
ρώων τών Ιαπωνικών θεατρι
κών έργων, στήν σοδαράν εύ- 
ρυθμίαν του χοροΰ καί τήν 
δαρειά μουσική τους πλανά-

ται ένας ήσκιος μυστηρίου καί 
άγωνίας.

Έ κ ε ϊ  δέν μπορείς νά δρής 
τά δρια τοΰ πραγματικού κό
σμου καί .τοΰ κόσμου τής φαν 
τασίας, τών νεκρών καί τών 
ζωντανών, τών άνθρώπων μέ 
σάρκες καί όστά καί τών 
πνευμάτων.

Α κό μ α  μεταξύ τοΰ όρατοΰ 
καί τοΰ άοράτου θαρεείς πώς 
δέν υπάρχουν θεοί καί δαίμο

νες, ζοΰν καί πεθαίνουν πιά 
μέσα στούς άνθρώπους, καί 
ύπάρχουν πνεύματα πού σοΰ 
παρουσιάζονται σάν άνθρω
ποι ένφ άντιθέτως πολλοί άν
θρωποι έξαϋλοΰνται.

Μεταμορφώσεις πού έπι- 
βάλλονται άπ’ τόν έσωτερικό 
κόσμο τοΰ Ίάπωνος, θάπρεπε 
νά πή κανείς, ψ·>χικές κατα
στάσεις πού πηγάζουν έκ του 
ύποσυνειδήτου καί πού μπο
ρούν νά φθάσουν ώς τά άκρα 
στά μεγάλα καί άσυγκράτη- 
τα πάθη ώς καί στό νά άλλά- 
ζουν τήν φύσι τοΟ άνθρώπου 
άκόμα. Μέ λίγα λόγια δηλα
δή είνε ή μεταπήδησις καί ή 
μεταβολή τοΰ άνθρώπου είς 
δαίμονα: μία όρμή άσυγκρά- 
τητος, ένα ύποτιμητικό ψυχι
κό ξέσπασμα πού δέν προφθά 
νει νά τοΰ έπιδληθή κανείς καί 
άμέσως φοτνερώνεται τό κτή-

ΛΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΜΑΣ

Σκέψεις 
και γνώμαι
Τό πρώτον φύλλον μας

Τ4 8έατρβν, 6 δεατριχέ; καί 
καλλιτεχνικός έν γένει κβ- 
σμος, οί φίλοι τών Καλών Τ ε 
χνών, καί γενικώς τό Αναγνω
στικόν κοινόν τή^ flpwTgusi»- 
οης καί τών έ««?χ>ών ύπε£έ- 
χίηοαν τήν έκώβοιν τών «Πα- 
ρασχπνίων» μ’ £ν6ιαί>έρον πού 
ΰιτερέδη, fctcAeyeSutv, τάς 
προσίοκίας μκς. Μ5.ς βυγκινε: 
τό γεγονός καί μας κάμνει νά 
αίοδανώμεδα βαρυτέραν τήν 
ύποχρέωβιν τίιν όποιαν άνε- 
λάβομεν νά δώσωμεν είς τό 
φιλότεχνον καί φιλόμουαον 
κοινόν τήν έφημερίόα, ή ό
ποια —είνε διά τοΰτο κοινή 
όμολογία —έλειπε μέχρι το&- 
<5ε άπό τάς έκδόσεις τοΰ έ- 
6δομαδιαίου τύπου.

Βεβαίως δέν ήτο πλήρες τό 
πρώτον μας φύλλον. Είχε τάς 
έλλείφεις καί τάς παραλείψεις 
του τόαον άπό της τεχνικής . 
πλευράς, έαον καί άπό άπόψε- γράφωνται διάφορα πράγμα· 
ως περιεχομένου. Τ ’ όμολογοΰ ; τα έχοντα σχέσιν μέ πρόσωπα 
μεν ημείς πρώτοι: σήμερον δ- | Κα ·̂ ζητούνται κυρώσεις 
μως παρ«υσΐ5ζϊόμε8» άρτιώτε- j διά λόγους άκοΦορίστους, ο- 
pci καί ένημερότεροι καί ύ- "άρχει μεγάλη διαφορά, 
ποαχόμεβα νά δώσωμεν έν σ ν I Λ α1 ή διαφορά αυτή ένεφα- 
νεχεία δ,τι περιμένουν άπό τά | νίσθη μέ δλην τήν «αίγλην» 
«Παρασκήνια., βί φίλοι καί ΰ- ! ^  ™ρ(νου «Ρ*

δρυσν θεάτρων, πού θά nuovv r iv  
έλληνικόν πολιτισμόν. Mf.XttB ^ 
Κυβέρνησις, προσέθηκεν είς τβς 
άνακοινώσεις του πρός τούς άντι· 
προσώπους τοΰ Τύπου, τήν όργά* 
νωσιν περιοβευόντων Κρατικών 
θιάσον, οΐ όποιοι ή θ' άποτελούν 
τμήαατα τοΰ Βασιλικού Θεάτρου ή 
αύτοτελεΐς θιάσους πρόζβς καί 
μουσικής, τυγχάνοντας τής έγκρί* 
σεο>ς τής Διευθύνσεως τοΰ Βασι* 
λικού Θεάτρου.

Ό ,τι χρειάζεται δηλαδή. Ό ,Τ Ι 
είναι άνάγκη νά γίνη διά νά δυ* 
νηθοϋν οί άναξιοπαθούντες κ«ί μα
στιζόμενοι σήμερον άπό τήν άν»ρ· 
γίαν ήθοποιοί, τού μοιντικού πρΑ 
πάντων θεάτρου, νά ίδοϋν βεοβ 
ιιρόσωπον.

Περί έλέγχου
Ό  δημοσιογραφικός Ελεγ· 

χος, άποτελεί διά τόν δημο
σιογράφον δικαίωμα, ύπό τήν 
άπαραίτητον δμως, προϋπόβ*· 
σιν νά έχη βάσιν. Άπό τοΟ ση
μείου αύτοΰ μέχρι τοΰ νά

ποστηρικταί των.

Κράτος καί βέατρον
Μέ άληθινήν χαράν ΰπεδέχθη- 

σαν δλοι οί έργάται τού Θεάτρου 
τάς ανακοινώσεις τού κ. Προέ
δρου τής Κυβερνήσεως, τάς σχε
τικός μέ τά μέτρα καί τάς απο
φάσεις τού Κράτους διά τήν ένί- 
σχυσιν τής καλλιτεχνικής κινήσβ- 
ως τής Χώρας. Ή  ίδρυσις τοϋ τε
ραστίου θερινού θεάτρου είς τόν 
παρά τό Άστεροσκοπείον χώρον 
καί ή οίκοδόμησις όμοίσυ τοιούτου 
είς τήν δευτέραν πόλιν τοΰ Βασι
λείου, τήν Θεσσαλονίκην, άποτε- 
λούν ενα τεράστιον πραγματικώς

μα πρός τήν λύσιν τής κρίσεοις. 
?ϊτις μαστίζει σήμερον τούς Έ λ 
ληνας καλλιτέχνας. Καί άποδει- 
κνυουν άκόμη ότι δ κ. Κωστής 
Μπαστιάς, ό εισηγητής όλων τών 
ύπό τού Κράτους λαμδανομένων 
σήμερον ύπέρ τής Τέχνης μέτρων, 
είνε ό ΕΝΑΣ, ό άνθρωπος τόν ό
ποιον έπί τόσα τώρα χρόνια έπι- 
μόνως άνεζήτει τό 'Ελληνικόν Θέ- 
«τρον.

ΟΙ κρατικοί diaooi
Ά λλ’ δ Κυβερνήτης Αναμορφω

τής, έν τή διά τήν ρύθμισιν τών 
ζητημάτων τοΰ Θεάτρου μερίμντ)

θρου κριτικού άπογευματινής 
συναδέλφου καί μιάς συνα- 
φοΰς άποτντήσεως τοΰ Προέ
δρου τής Επιτροπής ΆδεΙα ς  
’Ηθοποιών κ. Μαντούδη. Ό  
κριτικός ένόμισεν δτι δέν ήτο 
δίκαια ή άθωωτική άπόφίτσις 
τής Επιτροπής διά τούς ήθο- 
ποιούς πού κατηγγέλθησαν δ-< 
τι παρεξετράπησοτν είς τήν 
Κωνστοτντινούπολιν. Δικαίωμά 
του. Ά λ λά  δέν έσταμάτησ· 
αύτοΰ. Έζήτησε καί τήν έπέμ 
δασιν τοΰ ΔιευθυντοΟ Γραμ
μάτων κ. Μπαστι“  διά νά έπα 
νορθωθή ή «άδικία» καί ν4 
τιμωρηθούν οΐ «παρεκτροπτίν· 
τες».

Τήν άπάντησιν τοΟ τήν ϊδω» 
σαν τήν έπομένην όλίγαι 
γραμμαί τοΟ κ. Μβντούδη. Α Ι  
έξής: «Ό  διευθυντής Γραμ
μάτων καί Τεχνών τοΰ ύπουρ- 
γείου Παιδείας, ό όποιος καί 
έζήτησε πρώτος τήν παραδει
γματικήν τιμωρίαν τοΰ θιά
σου άν άπεδεικνύετο πράγ· 
ματι «ένοχος», 6 ίδιος πρώτος 
έπείσθη δτι δέν συνέτρεχον 
λόγοι διά νά έκδοθή καταδι- 
καστική άτ^όφασις».

AO-fft- '^ π Κ δ  κ. Μαντούδης 
είς τ6ν κριτικήν. Καί έκεινος#

του, δέν ήρκεσθη ujivov είς τήν ί- I Εκείνος... δέν ύπήντησε....
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της περισσότερο άπ’ δτι γνω
ρίζουν τήν σημασία τής μου
σικής. Μέ κινήσεις άργές καί
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νος πού κλείνεται μέσα μας 
καί πού τρελλαίνεται καί μας 
σκοτώνει. Ή  Ολη άκολουθεί 
πειθήνια τό πνεύμα:ή μάλλον 
καλύτερα έπειδή δέν μπορεί 
νά άντι δράση, οι άνθρώπινες 
όμοιότητες μεταμορφοΰνται 
καί τό δαιμόνιο πνεύμα έκδη 
λούται άπό ένα σώμα μέ τά 
έξωτερικά διακριτικά τοΰ δαί 
μονα. Τό Νόχ στή γρήγορη 
άλλαγή τής μάσκας σέ κάνει 
νά παρευρίσκεσαι στήν άπό- 
τομη μετάσταση. Κ ι’ έτσι πάν 
τοτε βλέπει κανείς έξαντλητι- 
κό τόν άγώνα τού καλού καί 
τοΰ κακοΟ. Άπ* τή μιά μεριά 
τά δπλα καί ή άπειλή, άπ’τήν 
άλλη ή θρησκευτική πίστις 
καί ή προσευχή. Ώ ς  πού στό 
τέλος νικά πάντα 6 Βούδδας 
καί κατατροπώνει τό κακό 
καί τό πείθει νά έποτνέλθη 
στούς κόλπους τοΰ άγαθοΰ. 
Δράμματα έσωτερικά είς τά 
όποια τά σώμοττα δέν κρα
τούν παρά έντελώς δευτερεύ- 
οντα ρόλο καί δπου τά βα- 
ρειά κτυπήματα τοΰ ταμπούρ 
λου καί τά ούρλιαχτά τού 
φλάουτου ύπογραμμίζουν δ
λες τίς ψυχικές μεταλλαγές.

Λέγεται δτι ή μορφή αύτή 
του ιαπωνικού θεάτρου έχει 
πολλές όμοιότητες μέ τό άρ- 
χαϊο έλληνικό δράμα. Κ ι’ δ
μως δέν είνε έτσι γιατί έδώ 
δέν ύπάρχει ό άγών τοΰ άν
θρώπου μέ τό μοιραϊον, ούτε 
βρίσκει κανείς άδυσώπητα 
τήν άνάγκη παντού νά ύποτα- 
χθή σέ νόμους ποΰ είνε άντί- 
θετοι μέ τήν ψυχική πεποίθη- 
σι του ήρωος. Καί είνε καί φυ 
σικό άλλως τε αύτό. Γ  ιατί τό 
ιαπωνικό θέατρο έχει τελείως 
αλλην καταγωγή άπό τήν κα
ταγωγή τοΰ έλληνικοΰ δρά
ματος καί γιατί ό Ίάπων έ
χει όλωσδιόλου άλλη ψυχο- 
σύνθεσι καί διοτνόησι άπό κεί
νη τοΰ 'Έλληνος.

Τά κοστούμια τών ’ Ιαπώ
νων ήθοποιών είνε πραγμοπι- 
κά άριστουργή|^κτα, άπαραί- 
τητα μέρη του έργου καί αύ
τά, καί μεταβιβάζονται άπό 
γενεάν είς γενεάν είς τάς ό- 
λίγας οίκογενείας τών ήθο- 
ποιών. Ή  κάθε μία άπό αύ
τάς τάς οίκογενείας άντιπρο- 
σωπεύει μίαν σχολήν καί μί
αν παράδοσιν.

'Ό λες - δλες δέν είνε οΰτε 
δέκα αύτές οί οικογένειες, εί
νε δμως δλες άπό άριστοκρα- 
τική γενεά καί μοοφωμένες 
άψοΰ αιώνες τώρα άποθηκεύ- 
ουν πείρα καί γνώσεις.

Καί ή παραμικρότερη κίνη- 
σις άκόμη είνε μελετημένη σέ 
δλες της τίς λεπτομέρειες καί 
άπό τόν τρόπο ιιέ τόν όποιον 
πεοπατοΰν οί ήθοποιοί κρίνε- 
ται ή ίκανότης τους. Τό νά 
κάμη κανείς ένα Ρήμα δέν εί
νε άπλό πράγμα, τόσο είνε πο 
λυσύνθετοι οί κανόνες τούς 
όποίους ποέπει νά άκολου- 
θοΰν. Κ ’ έπειτα έκτός αύτοΰ, 
ή κάθε κίνησις έχει τήν σημα
σίαν της.

Τό κάθε αίσθημα τό έξωτε- 
ρικεύει ώρισμένη κίνησις..είνε 
κάτι σάν βουδή όμιλία τήν ό
ποιαν δμως οί θεαταί έννοοϋν 
γιατί γνωρίζουν τά κλειδιά

συγκρατημένες οί ήθοποιοί 
έκδηλώνουν τά ζωηρότερα 
συναισθήματα καί σέ άψήνουν 
νά Ιδής, άν είσαι γνώστης 
τής καταστάσεως, πότε περι
κυκλωμένη τοποθεσία, πότι 
συγκλονιστικούς άποχαιρετι* 
σμούς καί πότε νοσταλγία.Κι* 
δλα αύτά γίνονται άπλά, χω· 
ρίς προσπάθειες σότν νά πρό« 
κειται γιά κάτι τό ένστικτώ· 
δες καί τό αύθόρ(ιητο. "Οσο 
λιγώτερη είνε ή προσπάθεια 
τόσο μεγαλύτερη ή Ικανότης 
τοΰ ήθοποιοΰ. Δι’ α °τό φθάνει 
νά τούς δικαιολογή κανείς 
άμα τούς άκούχι νά λένε δτι 
πρέπει νά άρχίζουν νά έκπαι· 
δεύωνται πρίν κλείσουν τά δέ» 
κα τους χρόνια οί καλλιτέ· 
χνες.

Ό  ήθοποιός τήν ώρα 
παραστάσεως άπορροφάται Λ
λόκληρος άπ’ τό Εργο τ6 ό
ποιον παριστφ καί μπαίνει μ· 
σα στή ψυχή τοΟ ήρωος itoir 
ύποδύεται. Διά τοΰτο καί πρβ 
σπαθοΰν όπωσδήποτε ν’ άπο* 
φεύγουν νά τραδοΰν τή πρβ· 
σοχή τοΰ ήθοποιοΰ τά άλλο 
πράγματα έξω άπό τό ρόλβ 
τους. Οί μάσκες τους Εχουν 
τόσο μικρά ματάκια πού ό ή· 
θοποιός δέν βλέπει σχεδόν* 
Γιατί, καθώς πιστεύουν, δέν 
χρειάζεται ή δρασις νά κα· 
©οδηγή τις κινήσεις τοΟ ήθο« 
ποιου άλλά μόνον ή ψυχή του,

Τά πρόσωπα τών Εργων τοΟ 
Νόχ είνε έλάχιστα. Δυό-τρει«3 
ήθοποιοί δλοι-δλοι κρατοΟν 
συνήθως τό Εργον: ό πρώτα* 
γωνιστής καί κάνα δυό δ ευ* 
τερεύοντα πρόσωπα. Στό πλάϊ 
τής σκηνής δμως στά άρκττ*· 
ρά ύπάρχει ό «χορός» 6 δποί· 
ος μέ ποιητικές φράσεις χοΛ 
τραγούδια έξηγεΐ είς τό κοι« 
νόν τά γεγονότα καί έντείνε* 
τήν προσοχή του στά δράμα· 
τικά σημεία. Έκτός  αύτοΟ 
τό κοινόν λαμβάνει μέρος είς 
τήν παράστασιν μέ Evocv τρό
πο πού δέν συναντάται σέ κα* 
νένα άλλο μέρος τοΰ κόσμου si 
Τό παλκοσένικο είνε στή μέ* 
ση τοΰ θεάτρου καί οί ήθο» 
ποιοί δέν έμφανίζονται άπό· 
τομα μέσα άπό τίς «κουΐντες» 
άλλά περνούν μέσα άπό τόν 
κόσμο καί προχωρούν πρός 
τή σκηνή μιλώντας μέ τούς 
θεατάς καί έξηγώντας τους τί 
πρόκειται νά δοΰν. Έκτός οΛ- 
τοΰ σκηνή καί σκηνικά είς τό 
θέατρο τοΰ Νόχ δέν ύπάρ» 
χουν. Μόνο στό βάθος ένας 
μοναχικός πεΰκος ό όποιος σ ! 
άφήνει νά φαντάζεσαι τήν Ια* 
πωνική γή σ’ δλη τήν γαλήνη 
της καί τήν όμορφιά της.

*
Στούς Καμποΰκι βρίσκεται 

κανείς μπρός σέ κάτι Itift 
πραγματικό καί πιό πιστευ» 
τό. Άκόμα  καί δταν παριστΑ 
νωνται μυστικοπαθείς σκηνές 
καί άρχαϊοι θρύλοι βλέπεις 
ζωντανήν τήν ύπερίσχυσι τής 
πραγιιατικότητος: Ό  ήρως εϊ 
νε πάντα άνθρωπος. ‘Η βα
ρεία καί ή ιερή μουσική τών 
Νόχ ζωντανεύει καί συγκινεί 
περισσότερο. Οί ήθοποιοί t lv t

\



see? 6 ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ ΚΑΘΌΛΗΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
(Κυριακή 21 Μαΐου - Σάββατον28 Μαΐου 1938)

Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (49.18 μ .) 8 ΕΙΒ#]σεις 
ίλληνιστί. 10.30 Συναυλία.

Β  Ε Ρ Ο Λ Ι N O N  (1 3.99— 16.89— 1». 
74— 25.49— 31.38— 49.«3 μ.) 10 π.μ. 
Μουσ. ποικιλία, 10.45 "Εργα  Χάου- 
βμοτν, 11 Μάρς, 11.30 Είδ 11.45 Σ .  
cuv., 1 Έ λ .  μ. 2.15 Έ λ .  μ. 3.15 
Κυριβκ . συν. 3.30 Εΰβ. μ. 4.15 Λ. μ.
5.15 Χορωδία. 5.45 ΕΟθ. άπόγευμα.
6.30 ΕΟΘ. μ. 7.15 Μάρς. 8 Συναυλία.
9.15 Μουσ. καί ττοίησις. 10 Έ λ .  μ. 
11 ΕΙδ. 12.15 Μάρς. 1 Έ λ .  μ. 1.15 
Σ  υναυλία.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13 .93_16 .85— 19.82 
— 25.53— 31.55 μ.) 12.45 Έ λ .  μ. μέ 
Ιρα γ . 1.30 Άπό «Κυμίαλϊνο» τοΰ 
Σαίξπηρ. 2.10 Πιάνο Μότσαρτ, Σοϋ-

Κοτν, Σοπέν. 3.20 Βιολί. 3.30 Ε Ιδ . 4 
οικιλία. 4.30 Κουϊντέττο. 5.20 Έ λ .  

U. 5.45 Είδ. 6.45 Τραγούδι. 7.20 Είδ.
7.40 Κουαρτέττο Μότσαρτ. 8.20 Ορ- 
Vm*o. 9.45 Πιάνο Μότσαρτ, Σουμαν, 
Σοπέν. 10.05 Τραγούδια. 11.20 Είδ.
11.40 Δ. 12.05 Άπό τόν «Κυμίαλϊνο·». 
1.55 Μ. δωμ. Ντβόρακ.

Π Α Ρ  Ι Σ Ι Ο Ι  (16.88— 19.68— 25.24 
31.35 μ .) 12 Συν. 1.15 Συν. 1.45 

Είδ . 2 Συν. 2.30 Είδ. 3.20 Δ. 3.30 
Μετάδοσις 5.15 Είδ. 6 Συν. 8 Είδ. 
« 30 Είδ 9.30 Μετάδοσις. 1 Δ. 2 
Είδ . 2.45 Δ.

ΡΩ Μ Η (25.40— 31.13 μ .) 12 Είδ. 
Λ. μ. 1 Είδ. άγγλ. Ποικίλη μ. 2.30 
Σ ,  συν. 4 Είδ. Μελόδρ. 6.30 Μ. δωμ.
9.15 Είδ. γαλλιστί. 10 Βλ . μακρά.
12.15 Είδ. άγγλ. Ισπαν. έλλην.

Μ Α Κ Ρ Α  ΚΥΜ ΑΤΑ
Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  ( 904 κχ. 332 μ.) 

β.10 Πιάνο ΣοΟμπερτ, Εοϋμαν. 9 
Σ  τρατ μουσική 11.30 Νυκτ. μ. 1— 4 
Νυκτ. καί έλ. μ.
Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (686 κχ. 437 μ .) 6.50 
Λ. μ. 7.20 Δ. 9 Λαϊκή βραδυά. 10.30 
Α . 11.30 Έ λ .  μ.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.) 8. 
10 "Εργα  Βάγνερ. 9 Μουσ άκρόασμα,
11.30 Νυκτ. συν. 2— 3 Νυκτ. συν. 

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.) 8.
25 Μελωδίες. 9 Πνευστά. 9.45 «Χα- 
λιμά», κωμ. δπερα του Ντόνις. 11.30 
'Β λ . μ. 2— 4 Βάγνερ, Βέρδι.

Β ΙΕ Ν Ν Η  (592 κχ. 507 μ.) 8.10 
*Ελ . μ. 9 "Εργα  Βάγνερ. 10 ’Ακρόα
μα μέ τραγούδια. 11.30 Νυκτ, μ. 
1— 4 Βάγνερ, Βέρδι μέ τραγοΰδι. 

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.)
7.30 Τσιγγάνοι. 10.40 Τζάζ. 11.40 
'Συναυλία Εργων Μπουαλντιέ,ΧάλΛσσι, 
Μ τοΟντερ κλπ.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
μ .)  7.15 Συναυλία. 8 Συνέχεια 8.20 
Δ. 9 «Φράϊσουτς», μελόδρ. τοΟ Βέ- 
(χπερ, 11.30 Δ. 1 Δ.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 6.30— 11 
•Άρχιτραγουδισταί τής Νυρεμβέργης» 
|ιελόδρ. τοΰ Βάγνερ. 11.45 Νυκτ. μ· 
1.55— 4 Βάγνερ— Βέρδι.

Μ Ο Ν Α ΧΟ Ν  (740 κχ. 405 μ .) 8.05 
«Ιπτάμενος ‘Ολλανδός» μελόδρ. τοϋ 
Βάγνερ. 11.30 Έ λ .  μ. 1— 4 Νυκτ. μ. 
(ιέ τραγούδι.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 7.30 
Μελωδίες. 8 Έ κ  Τουλούζης. 8.30 Είδ. 
V.30 Λ. μ. 10 Έ λ .  μ. 10.30 Χορωδία.
11.30 Είδ.
• · ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙΙ

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432
μ .) 7.30 Μελωδίες. 7.45 Μελωδίες. 9 
Αδελφοί Ζάκ. 9.30 θέατρο. 11.30 
Είδ. 11.45 Δ. 12 Χορός.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Έ λ .  
μ. καί χορός. 8 Λ. μ. 8.30 Συν. 9 
Τραγούδι. 9.45 Μπαλαλάικες. 10.30 
Άπό όπερέττες. 11 ' Ελ. μ. καί χο- 
ρός.

ΤΟΥΛΟΥΖΗ (776 κχ. 387 μ .) 8 Σ .  
συν. 9.40 Άπό τήν "Οπερα ΚωμΙκ. 
11.30 Είδ.

Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜ ΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (49.18 μ.) 9 Ε Ιδ . έλ- 
ληνιστί. 10.30 Συναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99— 16.Β9— 19. 
74— 25.49— 31.38— 49.83 μ.) 10.45
Ά νδρ . χορωδία. 12 Συναυλία. 1 Έ λ .  
μ. 2 Είδ. 2.15 Έ λ .  μ. 3.15 Μάρς. 
4.30 Χορός. 5.45 ΕΟΘ. μ. 6.15 Χορω
δία 6.50 ΕΟΘ. μ. 7.30 Τσέλλο καί 
πιάνο. 9 Είδ. 9.30 Συν. 10 Νέα γερμ. 
έλαφρ. μ. 11 Είδ. 12 Μουσ. καί ποίη-- 
σις. 1 Έ λ  μ

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  Β13.93— 16.85— 19.82 
— 25.53— 31.55 μ.) 12.45 Δ.1 Ά γ γ λ . 
πολιτ, 1.30 Συν. μέ τραγούδι. 3.30 
Είδ. 4 Ποικιλία. 4.30 Άπό όπερέτ. top 
Μεσαζέ. 5 Πιάνο Χαίντελ, Μπάχ, ΣοΟ- 
μαν, Μπράμς. 5.30 Έπιθεώρησις. 6 
Είδ. 6.20 Ποικιλία. 7.20 Είδ. 8 Κα 
μπαρέ. 8.50 "Οργανο. 9.15 Σ .  συν. 
διευθ. Τοσκανίνι Μτάχ ( Βραδ- μ6. 
κοντσέρτο) Μπετόδεν ( Ε  συμφ.). 11. 
15 Είδ. 11.35 Χορός. 12.45 Σερενά
τες. 1.20 Στρατ. μ. 2.30 Έ λ .  μ. 2. 
40 Είδ. 3 Συναυλία

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (16.88— 19.68— 25.24 
— 31.35 μ .) 12 Δ Έλλην. μετάδοσις.
1.15 Συν. Τ45  Είδ. 2 Συν. 2.30 
Είδ. 3.20 Δ. 3.30 Έ λ .  μ. μέ τραγού
δι. 3.45 Τσεχ. και Ούγγρ. τραγούδια.
5.15 Είδ. 6 Συν. 7. Δ. 8 Είδ. 8.30 
Είδ 9.30 Μετάδοσις. 1 Δ. 2. Είδ

ΡΩ Μ Η (25.40— 31.13 μ.) 12 Είδ. 
Ποικίλη μ. 1 Είδ. άγγλ Μ δωμ 3 Ποι 
κίλη μ. 1 Είδ. Ποικίλη μ. 6.30 Μελόδ.
9.15 Είδ. γαλλ. 10 Βλ . μακρά. 12.

15 Είδ. άγγλ. Ισπαν. έλλην.
Μ Α Κ Ρ Α  ΚΥΜ ΑΤΑ

Α Μ Β Ο Υ Ρ Γ Ο Ν  (904 κχ. 332 μ .) 8. 
10 Έ λ .  μ. 9 "Εργα  Βάγνερ. 10.20 
Άπό όπερέττες. 11.15 Μουσ. άκρόα- 
μα. 1— 4 Νυκτ. μουσ.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (686 κχ. 437 μ .) 6. 
35 Συν. 7.15 Λ. μ. 7.45 Δ. 9 θέα
τρο.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ·) 
8.10 Βάλς μέ τραγούδι. 9 Συνέχεια. 
10.15 Δ. 11.15 Μουσ. άκρόοομα. 1
Έ λ .  μ 2__ 3 Νυκτ. μ.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.) 
7 Δ. 8.10 Κουϊντέττο. 9 Άπό ταινίες. 
10 Δίσκοι Μπράμς, Βέμπερ, Γκουνώ, 
Σοπέν κλπ. 11.30 Έ κ  Βιέννης. 1— 4 
Έ λ .  μ.

Β ΙΕ Ν Ν Η  (592 κχ. 507 μ .) 8.10 
Λ. μ. 9.35 Έ λ .  μ. 11.35 Νυκτ. συν. 
1— 4 Έ λ .  μ.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ·) 
7.30 Πιάνο 8.20 «"Ερως Τσιγγάνων», 

όπερέττα Λέχαρ. 1.05 Έ ρ γ α  Μπετό- 
βεν (5η συμφωνία), ΛΙστ (Μαζέπα), 
Διευθ Ντονάονυϊ. 12 Ε Ιδ. άγγλ. γαλλ. 
12.10' Τζάζ.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1β7* 
μ.) 7.15 Δ. 7-40 Τραγούδι. 8.15 Συν. 
9.35 Δ. 10.10 ‘Έ ρ γ α  Μότσαρτ. 10.4ί> 
Συναυλία 11.45 Είδ. γαλλ.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8.10
Δ. 9 Έ λ .  μ. 11.30 Έ κ  Βιέννης. 1— 4 
Νυκτ. μ.

Μ Ο Ν Α ΧΟ Ν  (740 κχ. 405 μ .) «·1« 
Βάλς μέ τραγ. 10-20 Μ. δωμ. 11.35 
Έ κ  Βιέννης. 1— 4 Σ εξτέτο.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 
Σκέτς. 8.30 Σ ίδ. 9.15 Δ. 9.30 Δ. 
9.45 θέατρο. 11.30 Είδ.

Π Α Ρ  I Σ  I Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 μ.) 
9 Βαριετέ. 9.30 Έ λ .  μ. 10 Μ. δωμ. 
Χάϋδν, Μπάχ, ΡαΦέλ κλπ. 11 Ελ. μ.
11.30 Είδ. 11.45 Εσπεράντο.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7. Έ λ .
μ. 7.30 Α. μ. 8.15 Πιάνο. 8.45 *-· 
συν. 9.45 Συνέχεια. 11.10 Ελ. μ. 
καί χορός.

ΤΟΥΛΟΥΖΗ (776 κχ. 387 μ.) 9 Είδ.
9.30 Μεγάλη συναυλία. 11.30 Είδ.

Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (49.18 μ.) 9 Είδ. έλ- 
ληνιστί. 10.30 Συναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99— 16.89— 1». 
74— 25.4*— 31.38 —  49.83 μ.) 10.45 
Έ λ .  μ. 12 Έ λ .  μ. 1 Έ λ .  μ. 2 Είδ. 
2.15 Έ λ .  μ. 3.15 Μουσ. και ποίησις. 
4.30 Τσέλλο καί πιάνο. 5.15 Συν. 5· 
45 Ευθ. άπογ 6.30 Μάρς. 6.50 ΕΟΘ. 
άπογ. 8 Συναυλία. 9 Είδ. 9.45 Β 
πραξ. «Τριστάνου και * I ζόλδης» coO 
Βάγνερ. 11 Είδ. 12 Έ λ .  μ. 1 *ο· 
ρός.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13.93— 16.85— 19.82 
— 25.53— 31.55 μ.) 12.45 Οργανο.
1.50 Έπιθεώρ. 3.30 Είδ. 4 Ποικιλία. 
4 20 Βιολοντσ. 5 Μελωδίες. 6 Είδ- 
6.20 Συν. μέ τραγούδι. 7.20 Είδ. .40 
Πιάνο. 8.30 Χορός. 9 Βαριετέ. 9.30 
Συν. 10.20 Δ. 11.15 Είδ. 12.30 Ιρ 
λανδική μ. 2.05 Πιάνο.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (1 6.88— 1* .68— 25.^4 
— 31.35 μ.) 12 Δ. 1.15 Συν. 145 
Είδ. 2 Συν. 2.30 Είδ. 3.20 Δ. 3.30 
θέατρον. 5.15 Είδ. 6 Συν. 7 Δ. 8 
Είδ 8.30 Είδ. 9.30 Μετάδοσις. 1 Δ. 
2 Είδ. L

ΡΩΜΗ (25.40— 31.13 μ.) 12 fclb. 
Μ. δωμ. 1 Είδ. άγγλ. Μελόδρ. 3 Έ λ .  
μ. 5 Είδ. Σ .  συν. 6.30 Έ λ .  μ. 9.15 
Είδ. γαλλ. 10 Βλ . μακρά. 12.15 Είδ. 
άγγλ. Ισπαν. έλλην.

Μ Α Κ Ρ Α  ΚΥΜΑΤΑ
Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.) 8. 

10 Μάρς. 9 Έ κ  Δάντσιχ. 11.30 Έ λ . 
μ καί χορός. 1— 4 Αυστριακή μου- 
σική.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (686 κχ. 437 U.) 6. 
50 Τροτγούδια. 7.30 Δ. 9 Λ. μ. 9.30 
Συν. 10.45 Δ. 11.20 Γιουγκ. συν- 
θέται.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ 1571 μ.)
8.10 Ευθ. άπογ. 9 Έ λ .  μ. 10.15 Έ ρ 
γα Ρέγκερ καί Μότσαρτ. 11.30 Ραψω
δία Ντονάνυϊ. 12 Έ κ  Βιέννης, 1— 3 
Νυκτ. συν.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ .) 7 
Έ λ .  μ. 8.10 Καμπαρέ. 9 Από νέες 
όπερέττες. 11.30 Έ λ .  μ. καί χορός. 
1— 4 Νυκτ. συν.

Β ΙΕ Ν Ν Η  (592 κχ 507 μ .) 8-10 
Χορός. 8.25 «Ζίφλοτντ». μουσικά δράμα 
του Ντ* Άλμπέρ. 11.30 Νυκτ. μ.

1— 4 Έ λ .  μ.
Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ·) 

8 Δ. 9 Συν. Γκρήγκ, Σ  τράους, οά- 
γνερ κλπ. 10.45 Τσιγγάνοι. 12.10 Δ. 
Χορός.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
μ.) 7.15 Δ. 8.20 Ρουμαν. τραγούδια. 
8.45 Σ .  συν. έργα Σωσσόν. 9.45 
Συνέχεια. 10.45 Έ λ .  μ.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8.10
Έ λ .  μ. 9 Ευθ. βραδυά, 11.30 Ελ. μ. 
καί χορός. 1— 4 Νυκτ. μουσ.

Μ Ο ΝΑΧΟ Ν  (740 κχ. 405 μ.) 8.10 
Μάρς. 9.10 « 'Ο  πόλεμος τών πρωτα
γωνιστριών» μουσ. έργον τοΟ Ρίσκο. 
10.10 Τραγούδια τοΰ Μάη 11.20 Γερμ. 
μουσ. 11.40 Έ λ .  μ. και χορός, ι— 4 
Έ κ  Βιέννης.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 με
λωδίες. 8.30 Είδ. 9.30 Χιουμοριστική 
μουσ. 10.30 Τραγούδια τοϋ Μάη. 11. 
30 Είδ.

Π Α Ρ Ι Σ Ι  Τ.Τ.Τ. (6*5 κχ. 432 μ.) 
7.30 Μελωδίες. 7.45 Μελωδίες. 9.30 
Παλαιαί έπιτυχίαι. 11.45 Δ.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Στρατ. 
μ 8.15 Λ. μ. 8.45 Συναυλία. 9.45 
Πιάνο. 10.25 Ρωσ. ρομάντσες. 11.10 
Έ λ .  μ. καί χορός.

ΤΟΥΛΟΥΖΗ (776 κχ. 387 μ.) 8.30 
Είδ. 9.30 θέατρο. 11.30 Είδ.

Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (49.18 μ.) 9 Είδ. έλ- 
ληνιστί. 10.30 Συναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99— 16.89— 19. 
74— 25.4*— 31.38— 49.83 μ.) 12 Μ.
δωμ. 1 Έ λ .  μ. 2 Είδ. 2.15 Έ λ .  μ. 
4.45 Συν. 5.45 Ευθ. άπογ. 6.30 
Ντουέττο του Τάουμπερτ. 6.50 ΕΟΘ. 
άπογ. 8 Ναυτ. μουσ. 9 Είδ. 9.45 Μ. 
δωμ. καί τραγούδια. 10.15 Συν. 11 
Είδ. 12.15 Μ. δωμ. καί τραγούδια. 
1 Μάρς.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13.93— 16 85— 19.82 
— 25.53— 31.55 μ.) 12.45 Μιουζικ-
χώλλ. 2 Συν. 2.50 Ά γ γ λ . μουσ. 3. 
30 Είδ. 4 Έ λ .  μ. 4.20 "Εργα  Μό
τσαρτ Ντδόρακ, 5.15 Διάλεξις, 6—  
6.20 Χορός. 6.40 Ό  κ. Ούΐκ -τήντ 
περί διεθν. πολιτικής 7.20 Είδ. 7.40 
Μουσ. τοΰ 1936. 8.40 Ποικιλία. 9 ‘Ο 
κ. Ούΐκ Στήντ. 9.40 Γαλλ. τραγού
δια. 10.05 Ποικιλία. 11 Είδ. 11.30 
Β ' πράξ. τοΰ «Λόεγκριν» τοΰ Βάγνερ. 
12.40 Ό  κ. Ούΐκ Στήντ. 1.35 Έ λ .  
μ. 2.05 Λ. μ. 2.40 Είδ.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (1 6.88— 1 9.68— 25.^4 
— 31.35 μ.) 12 Δ. 1.30 Συν. Ί  45 
Είδ 2 Συν. 2.30 Είδ. 3.20 Δ. 3.30 
Συν. 5.15 Είδ. 6 Συν. 7 Δ. 3 Είδ. 
8.30 Είδ. 9.30 Μετ. 1. Δ. 2 £ίδ.

ΡΩ Μ Η (25.40— 31.13 μ.) 12 Είδ. 
Μελοδρ. 1 Είδ. άγγλ. Έ λ . μ. 2.45 
Τραγοΰδ. 5 Είδ. Μελόδρ. 6.30 Σ . συν. 
9.15 Είδ. γαλλ. 10 Βλ. μακρά. 12.15 
Είδ. άγγλ. Ισπαν. έλλην.

Μ Α Κ Ρ Α  ΚΥΜΑΤΑ

Α Μ Β Ο Υ Ρ ΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μΛ 8. 
10 Εύθυμη μουσική. 11.40 Έ κ  Βιέν
νης 1— 4 Έ λ .  μ. καί χορός.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (686 κχ. 437 μ.) 6. 
20 Συν. 7.15 Δ. 9 Πιάνο. 10.30 Α. 
μ. 11.20 Δ.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.) 
8.10 Συν. μέ τραγούδι. 10.20 Ού-

δερτοΰρες καί χοροί άπό όπερες. 12 
Δ. 1— 3 "Εργα  Βάγνερ μέ τραγούδι.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.) 7 
Έ λ .  μ. 8.10 Δ. 9 Έ λ .  μ. 10 Χορός.
11.30 Μελωδίες καί ρυθμοί. 1— 4 ε.λ. 
μ. καί χορός.

Β ΙΕ Ν Ν Η  (592 κχ 507 μ.) 10 Ερ 
γα Μπράμς, Μπετόδεν, Ρ . Βάγνερ, 
Τσαϊκόφσκι. 11.30 Λ. μ. 1— 4 Έ λ .  μ. 
καί χορός.

Β Ο Υ Δ Α Π Ε Σ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.) 
7.20 Βιολοντσέλλο. 8.20 Δ. 9.40 ’Έ ρ 
γα Μπετόδεν ("Εγκμοντ, Κοντσέρτο, 
7η). 11.35 Τσιγγάνοι. 12 Είδ. άγγλ. 
γαλλ. 12.10 Τζάζ.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 18/5 
μ.) 7.15 Έ λ .  μ. 8 Έ λ . μ. 9.05 Γκά- 
νο, 935 Δ. 10.45 Έ λ .  μ. 11.45 Είδ. 
γαλλ.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8.10
’Ακρόαμα μέ δ. 9 Δ. 10 Εργα Ζι- 
μπέλους, 11.20 Μ δωμ. 11.45 Λ. μ· 
1—4 Έ λ .  μ.’ καί χορός.

Μ Ο ΝΑΧΟΝ (740 κχ. 405 μ.) 8 ..0  
Λ. μ. 9.15 Δ. άπό όπερέττες καί ται
νίες 10 Δύο πιάνα. 10.30 Μ. δωμ.
11.40 Άπό τάς ’Άλπεις. 1— 4 Έ λ .  μ. 
καί χορός.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 Έ κ  
Τουλούζης. 8.30 Είδ. 9.15 Δ. 9.30 
Συν. έργων Βέμπερ, Γκλαζούνωφ, <*ω- 
ρέ, Ντελίμπ, Βάγνερ, Γ. Στροτους 
μέ τραγούδι. 11.40 Είδ.

Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 
μ) 7.30 Μελωδίες 7.45 Β ιολοντσέλλο 
9 Σκέτς. 9.30 ’Έ ρ γα  Πουτσίνι. 11.40 
Δ. 12 Είδ.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 8.45 Με- 
λόδραμα. 11.10 Ελ. μ. καί χορός.
11.30 Γιά δλους.

ΤΟΥΛΟΥΖΗ (776 κχ. 3»7 μ.) 8 Σ .  
συν. 9 Είδ. 9.30 Φεστιβάλ Πουτσίνι.
11.40 Είδ.

Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (49.18 μ.) 9 Είδ. Ελ
ληνιστί. 10.30 Συναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (1 3.99— 1 6.89— 1 9. 
74— 25.49— 31.37—49.83 μ.) 10.45 Μ. 
δωμ, καί τραγούδια. 12 Συν. 1 Ελ. 
μ. 2 Είδ. 2.15 Έ λ .  μ. 3.15 Μάρς. 
4.30 Όργανο. 5 Ευθ. Άπογ. 5.45 
ΕΟΘ μ. 6.50 Ευθ. μ. 7.45 ’Όργανο. 
8 ΕΟΘ. βραδυά. 9 Είδ. 9.30 Μάρς.
10.15 Έ λ .  μ. 11 Είδ. 12.15 Όργανο 
1 Β '  πράξ. «Τριστιάνου καί Ί  ζόλ
δης».

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13.93— 16 85— 19.82 
— 25.53— 31.55 μ.) 1.05 Χορός. 2.15 
Τραγούδι 3.15 Ό  κ. Ούΐκ Στήντ. 4. 
Στρατ. μ. 4.15 Πιάνο. 4.50 Λ. μ. 5. 
45 Πιάνο. 6 Είδ. 6.35 Χορός. 7.20 
Είδ. 8.25 Χορός. ».20 Συν. 10 Μουσ. 
ποικιλία. 11.15 Είδ. 11.35 Σονάτες. 
12.10 Διάλεξις. 1.40 Μελωδίες. 2.40 
Είδ. 3 Έ λ .  μ.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (16.88— 19.68— 25.Ζ4 
— 31.35 μ.) 12 Δ. 1.15 Συν. 1.45 
Είδ. 2 Συν. 2.30 Είδ. 3.20 Δ. 3.30 
Τραγούδι. 4 Μουσ. δωμ. Χαίντελ. Λίστ, 
Ντεμπυσσύ, Φωρέ κλπ. 5.15 Είδ. 6 
Συν. 7 Δ. 8 Είδ. 8.30 Είδ. 9.30 Με- 
τάδοσ. 1 Δ. 2 Είδ.

ΡΩΜΗ (25.40— 31.13 μ.) 12 Είδ. 
Έ λ . μ. 1 Είδ. άγγλ. Σ .  συν. 2.45 
Μελόδρ. 5 Είδ. Τραγούδια 6.30 Μελ.
7.15 Είδ. γαλλ. 10 Βλ. 1ακρά. 12.

15 Είδ. άγγλ. Ισπο^. έλλην.

Μ Α Κ Ρ Α  ΚΥΜΑΤΑ

Α Μ Β Ο Υ ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.)
8.10 Δ. 9 Μουσ. άκρόαμα. 11.30 Ελ. 
μ 1—4 Έ λ .  μ.

ι Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (685 κχ. 437 μ.) 7. 
Βιολί καί άρπα. 8. Δ. 9 Δυό πιάνα. 
9.45 Λ. μ. 10.15 Μελόδρ. Μότσαρτ. 
11.20 Χορός.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 κχ.)
8.10 Συν. μέ τραγούδι. 9 Μουσ. ά
κρόαμα. 11.30 Σονάτα. 12 Έ λ .  μ. 
καί χορός. 1__ 3 Νυκτ συν.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.)
7.30 Βάλς. 8.25 Δ. του Τσίλι. 9 Με
γάλη συναυλία μέ τραγούδι. 11.30 
Έ λ .  μ. καί Λ. μ. 1— 4 Έ λ .  μ.

Β ΙΕ Ν Ν Η  (592 κχ. 507 μ.) 8.10 
Βιολί, έργα Μπάχ. Μασσενέ, Μπράμς, 
Σοΰμπερτ, Σοΰμαν, Ραδέλ κλπ. * 

Μουσ. άκρόαμα. 11.20 Νυκτ. μ. 1— 4 
Νυκτ. μ.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ.)
6.30 Τσιγγάνοι. 8.55 ’Έ ρ γ α  Ρουμπιν- 
στάϊν, Ραχμανίνωψ. Λέχαρ. 10.35 
Ούνγρ. μουσική. 12.10 Τσιγγάνοι.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 18/5 
μ.) 7.02 Χορός. 8.40 Λ. μ. 9.25 Μουσ. 
18ου αίώνος. 10.45 Δ. 11.45 t  ίδ 
γαλλ.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8.10 
Στρατ. μ. 9 Μεγάλη έσπερίς. 11.30 

Λ. καί έλ. μ. μέ τραγούδι. 1—4 Νυκτ. 
συναυλία.

Μ Ο ΝΑΧΟΝ (740 κχ. 405 μ.) 8.,0  
Μουσ. άκρόαμα. 10 Μουσ. καί ποίη- 
σις. 11.45 Λ. καί Έ λ .  μ. 1— 4 Νυκτ. 
μουσική.

Ν ΙΚ Θ ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 Με
λωδίες. 8.30 Είδ. 9.15 Δ. 9.20 «Ή  
καρδιά καί τό χέρι» όπερέττα τοΰ Λε- 
κόκ. 11.30 Είδ.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 
μ.) 7.45 Δ. 9 Παιδ. τραγ. 9.30 θέα
τρο. 11.30 Είδ. 11.45 Δ. καί χορός.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ 353 μ.) 7 Στρατ. 
μ. 8 Λ. τραγούδια. 8.3 0 Συναυλία. 
y .45 TporyoOoi. 10.15 Συναυλία. 11 
Έ λ .  μ. καί χορός.

ΤΟΥΛΟΥΖΗ (776 κχ. 387 μ.) 8 
Συν. 9 Είδ. 9.30 Βαριετέ. 10.30 Έ λ . 
μ. 11.30 Είδ.

j ^ j n a p o c o ^

Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (49.18 μ.) 9 Είδ. έλ- 
ληνιστί. 10.30 Συναυλία.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (13.99— 16.89— 1». 
74—25.49—31.38—49.83 μ.) 11.15
Δ. 11.45 Χορός. 1 Έ λ . μ. 2 Είδ. 5 
Έ λ . μ. 4.30 Μ δωμ. και τραγούδια. 
5 Συν. 5.45 Ευθ. μ. 6.45 Ευθ. μ. 8 

’Έ ργα  Ρ . Σ  τράους. 9 Είδ. *.45 Γρίο 
του Μπράμς. 10.15 Χοροί καί τραγού
δια. 11 Είδ. 12 Τρίο τοΰ Μπράμς. 1 
Έ λ . μ.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  ( 13.93— 1 5.85— 1 *.82 
—25.53—31.55 μ.) 12.45 Βαριετέ. 1. 
25 Σουίτα Μπάχ. 2 Μπαλαλάικες. 2. 
30 Στρατ. μ. 3.30 Είδ. 4 Μιοΰζικ 
χώλλ. 5.20 Πιάνο. 6 Είδ. 6.20 Μαντο
λίνα. 7.20 Είδ. 8.05 Διάλεξις. 9.15 
Μεγάλη συμφ. συν. διευθ. Τοσκανίνι: 
«Ζέ Ντέουμ» τοΟ Βέρδι μέ τραγοΰδι. 
9.40 Άπό τόν «Κυμδελϊν*ο». 10.20 
Βάλς. 10.30 Μιουζικ χώλλ. 11.15 Είδ.

, 12.10 Πιάνο. 1.45 Έ λ .  μ. 2.40 Είδ. 
3 Χορός.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  (16.88— 19.68— 25.24 
— 31.35 μ.) 12 Δ. 1.15 Συν. 1.45 
Είδ. 2 Συν. 2.30 Είδ. 3.20 Δ. Ί .30 
«Οί Δραγόνοι της αύτοκρατορίας», ό
περέττα τοΰ Μεσσαζέ, 5.15 Είδ. 6 
Συν. 7 Δ. 8 Είδ. 8.30 Είδ. 9.30 Με- 
τάδ. 1 Δ. γαλλ. μουσ. 2 Είδ.

ΡΩΜΗ (25.40— 31.13 μ.) 12 Είδ. 
Σ .  συν. 1 Είδ. άγγλ. Μελόδρ. 2.45 

Μ. δωμ. 5 Είδ. Ποικίλη μ. 6.30 Τοα- 
γοΰδι, 9.15 Είδ. γαλλ. 10 Βλ. μα
κρά. 12.15 Είδ. άγγλ. Ισπαν. έλλην.

Μ Α Κ Ρ Α  ΚΥΜΑΤΑ

Α Μ ΒΟ Υ ΡΓΟ Ν  (409 κχ. 332 μ.) 8. 
10 ’Έ ργα  Γκρήγκ. 9.10 Άπό όπερες 
Βέρδι, Βάγνερ, Σ  τράους. 11.30 t-λ. 
μ. καί χορός. 1— 4 Έ λ .  μ.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (686 κχ. 437 μ.) 7.15 
Τραγοΰδι. 7.45 Δ. 9 Έ κ  Ζάγκρεμπ. 
10 Συν. 11.20 Έ κ  Πράγας.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ.) 
8.10 ΕΟΘ. βοαδυά. 9.15 Έ κ  Βιέννης 
χορός. 10 θέατρο. 11.30 Ρομάντσα 
τοΰ Σοΰμαν. 12 Έ λ . μ. καί χορός. 
1— 3 Έ λ .  καί Λ. μ. κα\ χορός.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.) ' 
Έ λ . μ. 8.10 Άπό τόν « Οθέλλο» του 
Βέρδι. 9 Συναυλία έργων Μπετόδεν, 
Λίστ, Τσαϊκόφσκι, Ρ . Σ τράους, Μό- 

| τσαρ, Ρ . Βάγνερ. Ρίμσκι Κορσακώφ, 
Σ αμάρα κλπ. 11.30 Έ λ .  μ. καί χορός 
μέ τροτγουδι. 1— 4 Έ λ .  μ.

Β ΙΕ Ν Ν Η  (592 κχ. 507 μ.) 8.30 
Στρατ. τραγούδια. 9 Συναυλία. 11. 

j 30 Έ λ .  μ. καί χορός. 1— 4 Νυκτ. 
μουσική.

! Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 μ·> 
7 Συναυλία 8 Τσιγγάνοι, 9 Δ. «Τρα- 
διάτα» τοΰ Βέρδι. 11.20 Κουϊντέττο. 
12.20 Είδ. άννλ. γαλλ.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 1875 
μ.) 7.15 Λ. μ. 7.35 Δ. 8.30 Μαντο
λίνα 9.20 «Κάρμεν», μελόδραμα τοϋ 
Μπιζέ.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8.10
Έ λ .  μ. 9 Συν. μέ τραγοΰδι, έογα
Γκλήκ, Μάτσαρτ, Χάϋδνε, Βάγνερ κλπ.
11.30 Έ λ . μ. καί χορός μέ τραγούδι. 
1— 4 Νυκτ. συ\’αυλία.

Μ Ο ΝΑΧΟΝ (740 κχ. 405 μ.) 8.Π) 
Σ  υν. μέ χοοωδίαν. 10 Παλαιοί θρύ
λοι. 11.30 Έ ο γ α  γιά πιάνα τοΰ Τσε- 
οέπνιν. 12 Έ λ .  μ. καί χορός. 1— 4 
Νυκτ. μ.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ. 253 μ.) 8 Συ-
ναυλία. 8.30 ΕΙδ. 9.30 Άπό τήν *Πε-
οικ*Χ» κωμ. δπεοα του Οφφεμπαχ.
10.30 ’Έ ργα  Γκλήκ, Γκρετοΰ κλπ. 11. 
30 Είδήσεις.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 432 
μ.) 7.30 Τραγούδια. 7.45 Μελωδίες. 
9 30 Άποικ. μουσ. 11.45 Δ.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ. 353 μ.) 7 Έ λ . 
μ. 7.30 Άπό ταινίες. 8 Μοτντολίνα. 9 
Λ. μ. 9.45 Πιάνο. 10.15 Αμερικανικά 
τραγούδια. 11 Σ υναυλία.

ΤΟΥΛΟΥΖΗ (776 κχ. 386 μ.) 9 Είδ.
9.30 Μετ. 11.30 Είδ.

Β Ρ Α Χ Ε Α  ΚΥΜΑΤΑ

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (49.18 μ.) 8.30 Βάλ. 
καν. είδ. έλληνιστί. 9 Είδ. έλληνιστί. 
10.30 Συναυλία.

Β ΕΡΟ Λ ΙΜ υ Π  (13.9S—16.89—19. 
74— 25.49— 31 38— 49.83 μ.) 10.30
Δ 11 Τρίο τοΟ Μπράμς. 12 ΕΟΘ. μ. 1 
Ελ. μ. 2 Είδ. 2.15 Έ λ . μ. 3.15 Τρίο 

τοΟ Μπράμς. 4.45 Χορός. 5.45 Ευθ. μ. 
6.15 Δ. 6.50 ΕΟΘ. μ . ' 7.15 Συν. 8 
ΕΟΘ μ. 9 Είδ. 9.30 ΕΟΘ. μ. 11 Είδ. 
12 Συν. 1 ΕΟΘ. μ. 2 Ελ. μ.

Λ Ο Ν Δ ΪΝ Ο Ν  (13 93— 1 6.85— 19.82
 25.53__31.15 μ.) 12.45 ΔιάλεΙ,ιςΙ.
40 Δ. 2 15 Σονάτα Ντονάνυϊ. 2.45 
Ρυθμοί. '3.30 Είδ, 4.30 "Οργανο. 5 

"Εργα  Λίστ Γκρήγκ. Πουτσίνι. 6 £ίδ. 
6.25 Χορός. 7.20 Είδ. 7.45 Συν. 3. 
30 Ποικιλία. 9 Βαριετέ. 10.10 Μεγά
λη συν. «Σαμψών» τοΰ Χαίντελ (Γ  
μέρος) μέ τραγούδι καί χορωδίαν. 11, 
15 Είδ. 11.40 Ποικιλία. 12 Τραγούδι.
I.50 Κουϊντέττο. 2.20 Έ λ .  μ. 2.40 
Είδ. 3.05 Βιολί..

Π Α Ρ ΙΣ ΙΟ Ι  (16.88— 19.68— 25.24 
— 31.35 μ.) 12 Δ. 1.15 Συν. 145 
Δ. 2 Συν. 2.30 Συν. 3.20 Δ. 3.30 
Φαντασίες. 4.30 Συν. μέ τραγούδι. 5. 
15 Είδ 6 Συν. 7 Δ. 8 Είδ. 8.30 Είδ. 
9.30 Μετάδ. 1 Δ. 2 Είδ. 2.45 Δ. 3. 
30 Δ.

ΡΩΜΗ (25.40— 31.13 μ.) 12 Ε15. 
Μελόδρ. 1 Είδ. άγγλ, γαλλ. Τραγού
δια. 2.45 Μελόδρ. 5 Είδ, Μ. δωμ. 6. 
30 Ποικίλη μ. 9.15 Είδ γαλλ. 10 Βλ . 
μακρά. 12.15 Είδ. άγγλ. Ισπαν. έλ* 
λην.

Μ ΑΚ ΡΑ  ΚΥΜΑΤΑ

Α Μ ό Ο Υ ΡΓΟ Ν  (904 κχ. 332 μ.) 8. 
10 ΕΟΘ. άπόγευμα. 9.10 Συν. μέ τρα> 
γοϋδι ίργων Βέμπερ, Βάγνερ, Μπε· 
τόδεν, Μότσαρτ, Βέρδι, Σ οπέν, Τσαϊ- 
κόφσκι Φλωτώφ κλπ. 11.30 Χορρός,
1— 4 Έ λ . μ. καή χορός.

Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι  (686 κχ. 437 μ.') 7.15 
Δ 9 Λ. μ. 10 Συν. 11.20 Χορός.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (191 κχ. 1571 μ )  
8.10 ΕΟΘ βραδυά 9 Μεγάλη χοροεσπί 
ρίς μέ χαδάϊες. 11.35 Τρίο Μπετό
δεν. 12 Χορός. 1— 3 Χορός.

Β Ε Ρ Ο Λ ΙΝ Ο Ν  (841 κχ. 357 μ.) 7 
Έ λ .  μ. 8.10 Δ. άπό δπερες. 9 Έ λ . μ.
I I.3 0  Έ λ .  μ. καί χορός. 3—4 Νυκτ. 
συν.

Β ΙΕ Ν Ν Η  (592 κχ. 507 μ.) 8 .4 J 
«Άρχιτσίγγανος». όπερέττα τοΟ Γ. 
Σ  τράους. 11.30 Νυκτ. μ. 1— 4 Έ λ .  
μ. καί χορός.

Β Ο Υ Δ Α Π ΕΣ Τ Η  (546 κχ. 550 ιι·> 
7 Τσιγγάνοι. 9 Όρατόριον Λίστ. 10. 
45 Άπό όπερέττες καί χορός.

Β Ο Υ Κ Ο Υ Ρ Ε Σ Τ Ι  (160 κχ. 187S 
μ.) 7.17 Πνευστά. 8.05 Συναυλία. 9. 
15 Τζάζ. 10.45 Συναυλία. 11.45 Είδ. 
γαλλ.

Λ Ε ΙΨ ΙΑ  (785 κχ. 382 μ.) 8 .1»
Σ  υν. μέ τραγοί-δι, 9 ΕΟΘ. βραδυά. 
11.30 Έ λ . μ. καί χορός. 3— 4 ^λ.
μ. καί χορός.

Ν ΙΚ Α ΙΑ  (1185 κχ, 253 μ.) 8 Με
λωδίες. 8.30 Είδ. 9.30 Δ. 10 Μεγά
λη συναυλία τοΰ στόλου. 11.30 Είδ.

Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι  Τ.Τ.Τ. (695 κχ. 433 
μ.) 7.45 Μελωδίες. 9.10 Περουδιαν. 
τραγούδια. 9.30 Σ . συν. Ωντράν,
Έρ®έ, Μεσσαζέ, Μασσενέ κλπ. 10.10 
θέατρο. 10.50 Μουσ. ποικιλία. 11.45 
Δ. 12 θέατρο.

Σ Ο Φ ΙΑ  (850 κχ 353 μ.) 7 Ελ. 
μ. 7.30 Τζάζ. 7.45 Λ. μ. 8.30 Τρβ- 
γοΟδι. 9 Β  ιολοντσέλλο, 9 .45 Συναιτ 
λία. 10.30 Γαλλιστί. 10.40 Έ λ .  μ. 
καί χορός, 11 Γιά δλους. 11.30 Χο· 
ρός.

ΙΙ· Ι1 · ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι1 · ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ* ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· ΙΙ· Ι|· ΙΙ· 'Ι· Ι '· Ι' * Π· Ι" ,Μ· ,'· ,,Ι,Ι|· Ι,ΒΙ11
σεις σκληρές πράγμα πού σοΰ 
θυμίζει μαριονέττες. Αύτό όλ 
λωστε έζηγείται πολύ εΟκολα 
διότι ol Καμποΰκι έχουν πολύ 
έπηρρεασθη άπό τίς μαριονέτ 
τες, προπαντός όσοι έχουν ζή- 
σει στήν Όσάκα τήν πραγμα-
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ηερισσότεροι.
Πρόκειται περί Τέχνης όλι- 

γώτερον αΰστηρόίς, εΐνε ή Α 
λήθεια, άλλά περισσότερον 
λαϊκής. K 'ύστερο: έδώ συναν- 
*αται ένα στοιχεϊον πού λεί- 
ηει σχεδόν έντελώς άπό τό θέ-
οτρον τοΰ Νόχ: ή σάτυρα καί I τικήν πατρίδα τών μαριονέτ- 
*1ς περισσότερες φορές μάλι- 1 
trta  έναντίον προσώπων στά 
δποΐα δέν πρέπει καί δέν άξί- 
ζει νώ άποδίδεται καμμιά κα
τηγορία, έναντίον τών Ιερέων 
καί τών «σουμαράϋ^ΊΞδω τ« 
πράγματα εΐνε π/„ πρ06λ*ρνά·
Καί ό λαός αϋτό,<ί|ν ΐκβασινιΥε- 
λπνσντδΑυ
να νελότσπ και \ V-ior)
αύτούς πού ψοβ«τι 31^  , <η ό
ποιοι τόν κυβερνοΰν.

Φώτα, χρώμοίτα, κινήσεις δ
λα εΐνε πιό παραστατικά 
στούς Καμποΰκι, Ό  διάλογος 
καί ol μονόλογοι, οί πρόζες 
άσχολοϋνται πότε-πότε καί μέ 
τήν άφήγησι γεγονότων. Ή  
μουσική δτοτν ύπογραμμίζη τό 
έργον διέπεται άπό νέους ζων 
τανώτερους ρυθμούς καί εΐνε 
άρμονικώτερη. Στό ταμπούρ
λο καί στό φλάουτο προστίθε
ται τό «σαμπέν». Ό  χορός δ- 
τατν ύπάρχη εΐνε λιγώτερο 
συγκεντρωμένος καί περισσό
τερο χορογραφικός. Πολλές 
φορές ό ήθοποιός έχει κινή-

των,
Κ ι’ έδώ ό ήθοποιός περνάει 

μέσα άπό τόν κοινόν γιά νά 
πάτ) στή σκηνή καί έτσι 6 κό
σμος τούς δλέπει μέ τις πο
λυτελείς φορεσιές τους, θαυ
μάζει τις κινήσεις τους άπό 
κοντά καί άκούει τάς άφηγή- 
σεις τοΰ έργού πού πρόκειται 
νά ΙδΠ· Άντιθε.τως δμως πρός 
τούς Νόχ, έδώ ή σκηνή εΐνε 
άπό πολλών αίώνων περιστρο 
φική, πολύ πριν σκεφθοΰμε ή- 
μεϊς οι Ευρωπαίοι δτι θ«χου- 
με οίκονομία χρόνου άν τήν 
έφαμόζαμε.

Κ ’ έδώ δπως καί στούς Νόχ 
ol ήθοποιοί εΐνε μόνον άνδρες, 
γιατί ή Σογκουνάτο τοΰ Τοκου 
γκάδα δέν έπέτρεψε ποτέ νά 
άνέλθουν έπί σκηνής γυναί
κες. Μόνο τά τελευταία χρό
νια Ιδρΰθη μιά δραματική 
σχολή είς τήν όποιαν φοιτοΰν 
μόνο γυναίκες καί είς τής ό
ποιας τάς παραστάσεις δέν 
συγκαταλέγεται άρρεν προ
σωπικό.

Σταυρόλεξον άριθ. 2

Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΩ Σ Α
2. Άπήγοτγε άρχαίαν καλλο

νήν.
3. Ή  άρχή καί τό τέλος.— 

Βρέχει... είς τό πρώτον πρόσω- 
«ον.

4. Σύγχρονος. "Ελλην Θεα
τρικός συγγραφεύς.

5. Τό μικρόν δνομα μεγάλης 
ξένης Ιερείας τής Θεατρικής τέ
χνης.— Μένει έτσι δποιος χά
ση καί τήν τελευταία του κάδα 
οτό πόικερ.

6. Τό ήμισυ τοΰ τρία—  Τό 
1 μικρόν δνομα Θανοόσης πρό τί
νος Γερρανίδος στάρ.— Υποθε
τικός σύνδεσμος.
| 7. ’Επίρρημα χρονικόν.—
Σύνδεσμος τελικός.

8. Γυναικεία νευρική πάθη- 
βις (είς τήν δοτ. τοΰ πληθ.).

9. Τά δγάζουμε έπί τή άφίξει 
τοΰ θέρους.— Μυθικός σκώ- 
«της.

10. Υίός τοΰ ’ Ιακώβ—  Τό 
κρατούσε ή 'Αριάδνη.
11. Τό έπίθετον κινηματόγρα- 

φικοΰ ήρωος φΐλμς κάου-μπό- 
Ος — Τό φωνάζουν άπό τή γα
λαρία.— Τοπικόν.

12. Σύγχρονος “ Ελλην μου- 
ίουργός καί Λθοποιός.
13. "Ανθος (είς τήν καθαρ.).

ΧΑΜΑΡΑΚΗΣ...
Ό  κομμωτής τού καλ
λιτεχνικού κόσμου.

Αέν ύπάρχει καλλι·. 
τέχνης πού νά μή εΐνε 
πελάτης του, γιατί κα! 
ό ϊδιος εΐνε καλλιτέ
χνης καί στά χέρια καί 
στήν ψυχή..-

ί

ί ------ ***;

Κ Α Θ ΕΤ Ο Σ  ί)

1. Τό £τερον έκ τών πρωταρ- | 
χικών συστατικών τοΰ άνθρω- 
πίνου σώματος.

2. Διεθνές στρατιωτικόν πα
ράγγελμα.— Τ ροτγοΰδ ι.

3. Πίπτει είς τό τέλος κάθε 
έργου.

4. Γνωστός θηριοδαμαστής__
'Αρχαία πηγή (μυθολ.).

5. Σύγχρονος "Ελλην διαπρε
πής λόγιος καί νομικός.— Τό 
πάτωμα πού κρατα άκόμη ή 
Μαρίκα.

6. ’Επεξηγηματικόν μόριον.
7. 'Ομαδική έκδήλωσις τών 

θεατών ένός κακοΰ έργου.— 
θερινόν συνοικιακόν κινη,ματο- 
θέατρον τών 'Αθηνών.

8. Δοτική πληθυντικού άνα- 
φορικής άντωνυμίας.

9. Τό έπί&ετον Γάλλου ρωμαν- 
τικοΰ μυθιστοριογράφου.— Με
ταφορικόν μέσον.

10. Συαπερασματικόν Αίτι-
ατική ένός έκ τών τεσσάρων 
υιών τοΰ “ Ελληνος.
11. Άρχαΐον γυναικεΐον ^ομα.
12. 'Αρχαία έλληνική θεότης 

τών δασών.— Τελικός σύνδε
σμος.
13. ‘Υφάσματα θερινά

ΧΑΜΑΡΑΚΗΣ
Τό μεγαλύτερον καί ώραιό 

τερον Κομμωτήριον τών 
Βαλκανίων 

Πανεπιστημίου 71

Τά συγκροτήματα πού δέν 
9ά παίξουν στάς ’Αθήνας

Τό επαρχιακόν 
—  δέατρον —
«ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ»

Μεταξύ τών συγκροτηθέντων 
καί ουγκρατουμένων θιάσων άξιος 
ιδιαιτέρας προσοχής five ό θίασος 
«Νέα Χκηνή», ύπό τήν δεύθυνσιν 
τοϋ σκηνοθέτου κ. Μ. Κουνελάκη. 
Ή  προσπάθεια τοϋ κ. Κουνελάκη 
είς τό είδος της (καθώς καί ό. τί
τλος τοϋ θιάσου) ένθυμίζει πολύ 
τήν αλησμόνητη καλλιτεχνική έ- 
ξόρμησι τοϋ αειμνήστου Χρηστο- 
μάνου. Ό  θίασος, άφού δώση ώ- 
ρισμένας παραστάσεις είς 'Αθήνας 
θά περιοδεΰσΉ άνά τά κυριώτερα 
έπαρχιακα κέντρα. Τού θιάσου με
τέχουν 16 έκ τών καλυτέρων νέων 
στελεχών τοϋ θεάτρου μας μεταξύ 
τών όποιων αί κ. κ. "Αννα 'Εμ
μανουήλ, Μαλαίνα Χριστοπούλου, 
Εΰα Εύαγγελίδου, Μίνα Σημηριώ- 
τη, Λίτσα Δούκα, Βεατρίκη Κα- 
μιλιέρη καί οί κ. κ. Κιάννης Δού
κας, Π. Ζερβός, Θ. Καμενίδης, Τί 
toj Βανδής, Τάκης Μακρί&ης, κ.λ. 
π. Οσον άφορι; το δραματολόγιον, 
ό θίασος θά δώση έκτός τών γνω
στών 'Αθηναϊκών έπιτυχιών καί 
πλείστα άλλα έργα είς πρώτην 
έκτέλεσιν.
«Μ ΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Θ ΕΣ

ΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ  Ο Π ΕΡΕΤ Τ Α  Μ.
Κ Ρ Ε Β Β Α Τ Α  -  Σ. Π Α Τ Ρ Ι
Κ ΙΟ Υ
Τήν έρχομένην Τετάρτην 25ην 

Μαίου άναχιαρεΐ διά Θεσσαλονίκην

παντού» τοϋ Παπαδούκα, «Σάν ή 
καρδιά πονςί» τού Χατζηαποστό- 
λου, τάς έπιθεωρήσεις «Χρυσή ’Α 
θήνα», «Κλώσσα», «Πέρδικα» τού 
Γιαννουκάκη, τήν όποιαν θά άνα- 
6ι6άση αύτοπροσώπως δ συγγρα- 
φεύς μεταβαίνων είς Θεσσαλονί
κην καί άλλα πλείστα τελευταίο 
έργα, καθώς καί Βιεννέζικες ό·

Μαρίκα Κρεβδατδ

ΐ χ ο μ ε ι ^
Τη ν ηρύτην  κατα- 
ν ά Α ι α σ ι ν  Π α ρ κ ο σ -  
μ ί ω ς  ι$ έν  *EHri<xrfi .

απγ/πος ΧΑΡ ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟΪπωιοδ iha.3g.i69

IBM. Γ. JOmiMHAHHi
Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Ο Δ Ο Ν Τ ΙΛ  
Τ Ρ Ο Σ , Α Ρ ΙΣ Τ Ο Υ Χ Ο Σ  Ε 
Θ Ν ΙΚ Ο Υ  Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η 
Μ ΙΟ Υ, Ο Δ Ο Ν Τ ΙΑ Τ ΡΟ Σ  
Σ Ω Μ Α Τ Ε ΙΟ Υ  ΗΘΟΠΟΙΩΝ 

Δέχεται 3—8 μ. μ. 
Μ Α ΡΝ Η  5. Τηλ. 53-555

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι οικία άπαρτιζομένη έκ 
δύο δωμασίων μέ δλα τά χρειώδη. 
Επίσης οίκία έξ ένός δωματίου t-.έ 
άνχρε κλπ. όδός Δουκίσσης Πλακεν· 
τίας 61. Πληροψορίαι όδός Άρματω- 
λών και Κλεφτών, καφενείον Κουδαρ- 
δά. Τιμή εύκαιρίαο

Μαλαίνα Χριστοπούλου

ό δπερετικός θίασος «Κρεββατά-  
Πατρικίου». Τού θιάσου μετέχοτ>ν 
αί κυρίαι Μ. Κρε66ατά, Σοφία Βε 
ρώνη. Δόρα Βός, Μ. Μετσϊά, Φιο- 
φώ Χαρμπή’ οί κύριοι Σ. Πατρίκι
ος, Τέλλης Οίκονομόπουλος, Ν. 
Κωνσταντινίδης, I .  Τιοαννίδης.Ι. 
Διανέλος, Ε . Άνουσάκης, X. 
Σκαλτσάς, I.  Θωμαίδης, Μ. Βρον- 
τάκης καθώς καί πλήρες μπαλλέτο 
έκ 12 γυναικών. Ό  θίασος θά πα
ρουσίαση ίίλεε τίς τελευταίες έπι- 
τυνίει:, μετά δέ τήν «Άρτζεντίνα'» 
τού Μπιάνκο. ή όποία θά παιχθή 

τά σκηνικά τών Αθηνών, μέ 
τήν όποιαν θά κάμη έναρξιν τών 
—•Ίαοτάσε/η' του είς το θέατηον 
«Μένας ’Αλέξανδρος» παΐξη 
τίς όπερέττες ή «Φοκιώ έγινε τί
μια» τού Σακελλαρίδη, «"Ερως

περέττες τελευταίας παραγωγής.
Μ ΙΑ  Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ ΙΣ  Ε Ι Σ  

ΤΗΝ ΙΕ Ρ Α Π Ε Τ Ρ Α Ν

ΙΕ Ρ Α Π Ε Τ Ρ Α  Κρήτης (Τον 
άνταποκριτού μας). —"Εχομεν και 
ήμείς έδώ κάτω τήν καλλιτεχνικήν 
μας κίνησιν, κυρίως χάρις είς τήν 
δράσιν τοϋ τουριστικοϋ-μορφωτι* 
κού καί ψυχαγωγικού 'Ομίλου 
«Ίεράπετρα». Ύπο τήν προστασί
αν τοϋ 'Ομίλου αύτού άνε6ι6άσθη 
πρό τίνος έδώ το «Γεραπετρίτικο 
Κουβεντολόι», μία καθαρώς τυίπι- 
κού χρώματος έπιθεώρησις ή ό- 
τοία μέ τά νούμερα, τούς στίχους 
καί τδ χιούμορ της άπέδειξεν δτι 
τόσον ό συγγραφεύς της κ. Τ. 
Σακκαδάκης δσον καί ό συνθέτης 
Σ. Κατροτζάνης αξίζουν πολλά 
και θά ήμπορούσαν άφοβα νά Γμ· 
φανισθούν καί άπό Αθηναϊκοί 
‘)εάτρου σκηνήν.

Τό «Γεραπετρίτικο Κουβεντο
λόι» άπεδόθη μέ πολύ μπρίο καί 
τέχνην άπό θίασον ερασιτεχνών, 
πού άπετελεϊτο άπό τάς δεσποινί* 
δας Μ. Γιαννικάκη, Κ. Γιαννικά· 
κη, Δ. Μαρκοπούλου, Ρ. Άδρια- 
·>οϋ καί Π.Άδοιανού καί άτό τούς 
κ. κ. Α. Δρανδάκην, Α. Λτ—ητρί· 
ου. Ν. Μαργαρίτην, Γ. Μαρκό* 
ππ'λον, Α. Πευκιαντάκην I.  Πα* 
τεράκην, Μ. Σαμπιωτάκην, Κ. 
Χατζάκην, Κ. Φλουράκην μί κομ- 
πέρ τόν κ. . Δαμηλάκην. Αί είσ- 
τράξεις τής παραστάσειος' διετέ· 
θι·σαν ύπέρ τού έκπολιτιοτικοϋ ίς 
γου τού 'Ομίλου.

ϊ  Μ
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ΣΟΦΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΤΛ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Ο ί  γυναίκες
τοΰ θεάτρου στή σκηνή 

καί στό δρόμο
θέλω νά πώ δυό λόγια γιά 

τήν έμφάνισι μερικών γυναικών 
τοΰ θεάτρου μας καί, πρό παν
τός, χοϋ μουσικοΰ μας θεάτρου, 
έμφάνισι όχι άπάνω στή σκηνή, 
άλλά στά δρόμο. Συμβαίνει ά
πό καιρό ένα άτοπο, πού καί 
τή δημοσία αισθητική θίγε* καί 
τήν ίδια τους καλλιτεχνική όπό- 
στασι ζημιώνει. Καί έξηγοΰ- 
μαι. Πολλές καλλιτέχνιδες καί, 
δπως είπα πάρα πάνω, πρό παν 
τός τοΰ μουσικοΰ θεάτρου, έμ- 
φανίζονται στό δρόμο καθ' ύ- 
ττέρβασιν, άσφαλώς, τών κοτνό- 
νων τής κακώς έννοουμένης ά- 
φελείας. Δηλαδή: άτημέλητες. 
άχτένιστες, άντυτες, άφτιαχτες. 
Μία πρόχειρη καθημερινής χρή 
σεως φούστα, μία χτενισιά μέ 
τήν τσατσάρα στά μαλλιά, χω
ρίς καπέλλο, χωρίς κάλτσες, ή 
καί. μέ κάλτσα ύπη οετικου 
■πρασωπικοΰ, παπουτσάρες όρε 
βατικές, ένα τοαντάκι στό ϊνα 
χέρι, μιά τσιγάρα στό άλλο. 
μία διαδρομή άπό τήν. 'Ομό
νοια κα) κατοιστάλαγμα ό κντ- 
φενες, Έ κ ε Ι άλλη γοητεία. Συ 
ζητήσεις μεγαλοφώνως, ξάπλα, 
γέλια, χάχανα, γλυκύς βρα- 
οτός, καυτσσμτ.ολιό, λίγα νεΰ- 
ρα, άλλη μιά χτενισιά μέ τήν 
τσατσάρα στά μαλλιά καί πάλι 
δρόμο. "Ηθελα νάξερα: ή Ντα- 
νιέλ Νταριέ, ή Μαρλέν Ντή-

H p e jfa rim ip a

m i t i m

The ((θή( μου

Χ Ε Λ Λ Α  
Π IT T

ΝΕΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ
ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ

Τρεις έπίσημοι κριταί μέ 
ϊβλεπαν νά βάζω μιά κοινή 
ητούδρα. Είχα δφος «μακιγια- 

■ρισμένης», ή πούδρα έκατνε πλά 
κες έπί τής έπιδερμίδος μου. 
Τήν άφήρεσα δλως διόλου. Κα-

xiiotv Τϊοό-
6ραν, άόροττον, άεροποιημένην, 
άναμεμιγμένην μέ mousse de 
creme. Οί κριταί άνεφώνησαν 
άπό έκπληξιν, Δέν ήμην πλέον 
7- ιδία.

Είνε τό μεγαλύτερο μυστικό 
&πό δσα ποτέ άνεκαλύφθησαν 
ίσον. άφορά τήν πούδρα. Ή  συν- 
rror/ή καί τά σχετικά δικαιώμα
τα έξηγοράσθησαν άμέσως ά- 
Ιΐτό τήν Τ ο c a I ο η δι’ ένα ά- 
οήμοτντον ποσόν: Μπορεί κανείς 
,νά τήν πρόμηθευθή τώρα παν
τού, ύπό τό δνομα Πούδρα Το
καλόν. Δοκίιμάσατέ την καί 
δείχνεσθε νεωτέρα, ώραιοτέρα.

τριχ, ή Μύρνα Λόου, ή  Καίη 
Φράνσις, καί άλλες ξένες καλ- 
λιτέχνιδες έτσι ι έμφανίζοντα 
στάς πόλεις πού έργάζονται ; 
Συχνάζουν σέ καφενέδες; Φω
νάζουν: «Γκαρσόν, μιά φωτιά» ; 
Βγαίνουν έξω άχτέιιΟτες; Δια
σταυρώνονται στό δρόμο, στόν 
δχλσ, άπαρατήρητες; Συζητοΰν 
μεγαλοφώνως, γιά νά προκα- 
Λ,οϋν τήν προσοχή τών άλλων ; 
Δέν φαντάζομαι. ’Απεναντίας 
φαντάζομαι δτι, δταν περνοΰν 
άπό τόν κόσμο, θά στέκουν δ- 
λοι νά τάς θαυμάζουν, γιά τήν 
έμφάνισι τους, γιά τό ντύσιμό 
τους, γιά τή χάρι τους, γιά τήν 
ώμορφιά τους. θά ποΰν μερι
κοί ή, μάλλον, μερικές: «Μά
αύτές εινε πλούσιες». Άλλά  δέν 
χρειάζονται πλούτη γιά νά πα- 
ρουσιασθή μιά γυναίκα ευπρό
σωπη. Ή  δακτυλογράφος τοΰ 
γραφείου, ή ταμίας τοΰ κατα
στήματος, ή κλασσική μοδι- 
στοούλα, τό κορίτσι τής γειτο
νιάς, δλες αύτές οί κοπέλλες 
δέν άμείβονται δπως μία ήθο
ποιός καί δμως είνε κούκλες 
στήν έμφάνισι τους στό δρόμο. 
Αύτές δέν θά πάνε στόν καφε- 
νέ. θά πάνε στοΰ Ζόναρς, στοΰ 
Γιοααάκη, στοΰ Λουμίδη. Είδα
τε ποτέ καμμιά ήθοποιό—έκτός 
έλατχίστων έξαιρέσεων — σέ τέ- 
το'α κέντρα;

Δέν χρειάζονται πλρύτη γιά 
νά φανή μιά ώμορφιά. ΧρειάΓε- 
ται φιλοκαλία, γοΰστο, αισθη
τική. Χρειάζεται έμφάνισις. ‘Η 
περιποίησις σέ μιά γυναίκα εΐ- 
νε κεφάλαιον ουσιώδες, είνε τό 
παν. “ Οταν μιά γυναίκα δέν
θαυμάζεται στόν δρόμο, δέν
μπορεί νά θαυμάζεται πάντοτε 
στή σκηνή. "Οποιος τήν δή 
ψτιοτγμένη στή σκηνή καί τήν 
δή έπειτα στό δρόμο νότχη χά
λια, θά κάνη άμέσως μεγάλη 
άβαρία στόν θαυμασμό του. θά 
τρΰ φύγη ή ίλλουζιόν πού έχει 
γι' αύτήν, διότι θά έλθη ή πρα- 
γματικότης πού θά τοΰ δείξη 
τήν άλήθεια. θά άρχίρη τά 
σχόλια: «Μά αύτή είνε άσχη
μη. Μά αύτή είνε άχαρη’. Μά
αύτή είνε γρηά».

Ή  ήθοποιός έχει ύποχρέωσιν 
νά είνε ποα/τοΰ καί πάντοτε ώ
ραία. Ή  ώραιότης είνε τό δώ
ρο πού τής έδωκε ή φύσις, αύ- 
τός ό θεός, θεϊκό δώρο, πού 
δέν όφείλει νά τό περιφρονή. Ή  
ώμορφιά της είνε τό βάθρο πού 
στηρίζεται τό ταλέντο της. Ώ 
μορφιά χωρίς ταλέντο στέκει. 
Ταλέντο χωρίς ώμορφιά δέν στέ 
κει. Καί ή ώμορφιά τής ήθοποι- 
οΰ δέν είνε άπαραίτητη, μόνον 
δταν έμφοτνίζεται στή σκηνή, 
άλλά καί στόν ιδιωτικό της βίο 
καί στόν κόσμο καί στό δρόμο. 
Ιδιαιτέρως, έκεΐνο πού όφείλει 
νά Τίροαέχη μία ήθοποιός είνε 
αί σνναναστροφσί της καί τά 
κέντρα πού συχνάζει. Διότι δέν 
είνε έποικοδομητικόν γιά τήν 
καρριέρα μιας καλλιτέχνιδος,, 
τήν νύχτα νά ύποδύεται τήν 
μαρκησίαν καί τήν άλλη μέρα 
τό πρωΐ νά ρουφάη φασκόμηλο 
οτόν καφενέ ή νά άφήνη στό κα 
μαρίνι της το μοντέλο καπελ- 
λάκι της καί νά γυρίζη στις 
ροΰγες ξεσκούφωτη καί άνα- 
μαλλιάρα ή φορώντας τό μαν
τήλι τής αύνουλοΰς.

Δέν άξιοΰμε, βέβαια, άπό 
τήν Έλληνίδα καλλιτέχνιδα έκ- 
θαμβωτικήν έμφάνισιν γυναικός 
τοΰ μεγάλου κόσμου, άξιοΰμεν 
δμως περισσότερον σεβασμόν 
πρός τήν ώμορφιά πού άναμφι- 
σβήτητα έχει, άξιοΰμε νά τήν 
βλέπομε άληθινά χαριτωμένη', 
δπως καί είνε, είδωλο, χάρμα, 
φιγουρίνι, δπως βλέπουμε στό 
δρόμο τήν κοπέλλα τοΰ γραφεί
ου, τήν ταμία τοΰ καταστήμα
τος, τή μοδιστρούλα, ζωντανά 
άνάγλοφα καί έκπροσώπους 
τής άθηναϊκής χιλιοτραγουδη- 
μένης χάριτος, τήν όποιαν δυ
στυχώς, μερικαί καλλιτέχνιδες

Ό δήμαρχος ’Αθηναίων 
κ. ’Αμβρόσιος Πλυτάς

ΕΙΖ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

ΜΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΛΕΞΙΩΣΙΣ

ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

Τά έγκαίνια
Τοΰ ραδιοφωνικού 
σταθμοΰ Αθηνών

Ό  δήμαρχος ’Αθηναίων κ. Ά  μβρόσιος Πλυτάς, φωτογράφο ύμενος έν μέσω τών....«συναδ έλφων» του, κατά τήν δεξίω-
σίν του είς τά γραφεία τοΰ Σωματείου ’Ηθοποιών.

Ό  θεατρικός κόσμος παρου
σίασε προχθές πρωτοφανή συ
ναγερμόν. Γνωστοί καί μή ή- 
θοποιοί, φιρμαρισμένες ντίβες 
καί μπαλλαρίνες έκινοΰντο 
ζωηρώς είς τά έπί τής όδοΰ 
Σατωβριάνδσυ γραφεία του 
Σωματείου τών 'Ελλήνων Η 
θοποιών. Ή  σχετική κίνησις 
δέν ένεφάνιζεν οϋτε τήν προε
κλογικήν κίνησιν τής Μεγάλης 
Πέμπτης, οϋτε καμμιά γνωστή 
συγκέντρωσιν τών ήθοποιών. 
Οί ήθοποιοί που μπαινόβγαι- 
ναν στά γραφεία ήσαν κομψό
τατα ένδεδυμένοι καί φιλομει- 
δέστατρι. Έ ν  τφ μεταξύ λου
λούδια αφθονα, φωτογραφίες 
καί κάθε λογής στόλισμα ή
ταν στήν ήμερησία διάταξι. Ό  
ακούραστος πρόεδρος τοϋ Σω
ματείου ’Ηθοποιών κ. Μήτσος 
Μυράτ, χωρίς τό μονόκλ, έδι
δε δκχταγάς καί δεχόταν συμ
βουλές. Παληοί ήθοποιοί εΐ- 
χον καταλάβει άπό νωρίς τίς 
θέσεις των. Ή  «τελευταία λέ- 
ξις» τής αισθητικής καί τής 
διακοσμητικής δόθηκε.

— ’Ό χ ι έκεΐ αύτό τό βάζο μέ 
τά άτπρα τριαντάφυλλα, συμ
βουλεύει ή κυρία Καντιώτη- 
Ριτσιάρδη. Χτυπάει άσχημα 
στό μάτι.

— Τά κόκκινα πού θά τά βά
λω με τότε;

— Καί τά μαδιά; Καί τίς ά-1 
σπρες βιολέττες; Καί τά κρί- j 
να ;...

ματείου άκτινοβολοϋσο^ άπό 
ώμορφιά ένω ή εύωδία τών 
λουλουδιών πλημμύριζε τήν 
οίϊθουσα.

— Καί τό κυλικείο; Οί με
ζέδες; Οί μπύρες; Τί γίνονται 
δλα αύτά; φώναξε κάποιος 
περισσότερο... πεζός ήθοποιός 
είδήμων περί τά τοιαϋτα.

‘Ο κ. Μυράτ άνέλαβε νά κα- 
σησυχάση έκ τών ένόντων τά 
πνεύματα.

— Μήν άνησυχήτε, δλα είνε 
κανονισμένα.

ι Γιατί δμως αύτός ό συνα
γερμός τών ήθοποιών; Δινό
ταν άπλούστατα τιμητική δε- 
ξίωσις τών ήθοποιών πρός τόν 
δήμαρχον 'Αθηναίων κ^Άμ®Ρ· 
Πλυτάν, έτρυσα τ'^ έννοιαν 
τής έκφράοεώς τών εύχαριστι- 
ών τοϋ κλάδου γιά δσα έκανε 
γ ι’ αΰτόν.

Αύτός λοιπόν ήταν δ λόγος 
πού παρουσίασε τό άπόγευμα 
τής περασμένης Τετάρτης τίς 
αίθουσες τοΰ Σωυοττείου κα
τάμεστες άπό ήθοποιούς καί 
τών δύο φύλων. 'Από ένωρίς 
ποοσήλθεν έπίσπτ ό πρόεδρος 
τής έπιτροπϊίς άδειας ήθοποι- 
ών κ. Μαντούδης.

Στις 6.30' μ. μ. άβιίκετο ό 
κ. δήμαρχος συνοδευόμενος ά
πό τόν γενικόν γραμματέα τοΟ 
Δήμου κ. Κ. Παπαλεξάνδρου. 
Τήν άίΛιξιν τοΰ κ. δημάοχόυύ- 
πεδέχθησαν μέ πατανώδη χει

Έπ ί τέλους δλα τά διάκο- j Ροκροτήματα καί ^νθουσιώ- 
σμητικά έτέθησαν είς ένέργει j ζητωκραυνας οί ηθοποιοί, 
αν καί αί αϊθουσαι τοΰ Σω- I
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νρονθοκοποΰν άσπλαχνα καί 
λακτίζουν, χωρίς νά καταλαβαί 
νουν δτι λακτίζρυν αύτή τήν ί
δια γυναικεία, μά καί καλλιτε
χνική τους ύπόστασι.

θ. I. Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ  ΙΔ Η Σ

Είς τήν είσοδον τών γρα
φείων ή ήθοποιός δίς Ελένη  
Αύ>,ωνίτη προσέφερεν είΓ τόν 
κ. Πλυτάν ώοαιοτάτην άνθοδέ- 
(τιιην συ'Όδεύσασαν αύτί’ν μέ 
ό>ΐ''όλεξον ποοσφώνησιν.

Έ ν  συνεγεία ό κ. δήμαρχος 
ά^ολουθούΊενος ϋπό πάντων 
έίσήλδεν είς τό γραφείον τοΰ

προεδρείου, δπου μετά τάς συ
στάσεις τών διαφόρων ήθο- 
ποιών πρός αύτόν τόν προσε- 
φώνησεν ό πρόεδρος τοΰ Σω
ματείου Ελλήνω ν Ηθοποιών 
κ. Μήτσος Μυράτ, δστις καί 
τόν ηύχαρίστησε διά τό έκδη- 
λούμενον παρ’ αύτοΰ ζωηρόν 
ένδιαφέρον διά τήν τάξιν τών 
ήθοποιών:

«Είνε τόσο εϋγλωττη ή χα
ρά πού πλημμυρίζει τ ίς  καρ
διές μας — είπεν ό κ. Μυράτ 
μεταξύ άλλων—ώστε περιττεύ 
ει νομίζω κάθε άλλη έκδήλω- 
σίς της σέ τορνευτές φρά
σεις καί διακοσμητικά έπίθε- 
τα. Κύριε δήμαρχε, τό Σωμα- 

.Τ ξ ΐρ ν  τών Ελλήνω ν ’Ηθοποιών 
είς έκδήλωσιν τής εύγνωμοού- 
νης του γιά τίς μεγάλες εύερ- 
νεσίες πού παρέχετε στήν τά- 
ξι τών εργατών τής σκηνής, ά- 
νήρτησε στά γραφεία τοϋ Σω 
ματείου τήν εικόνα σας, σάς 
άνεκήρυξεν έπίτιμον μέλος 
της καί σάς παρακαλοΰμε νά 
μάς κάιιετε τήν τιμήν νά δε- 
νθήτε τό ψήφισμα τοϋτο μέ τό 
δίπλωμα τοΰ έπιτίμου μέλους, | 
εύνόμενοι νά ζήτε έπί χρόνια j 
π*ολλά έν ύγεία γιά τό καλό 
τοΰ θεάτρου καί τής πόλεως».

E iq  τήν προσΛώνησιν αύτήν 
ό κ. Πλυτας άπήντησεν δτι αί- 
σθάνεται άληθινήν συμπάθει
αν πρός τήν τάξιν αύτήν τών 
διανοουμένων σκοοτανέων τοΰ 
πολιτισμρΰ. παοεκάλεσε δέ νά 
τόν θεωρσΰν τακτικόν μέλος, 
ϊνα συνεογάζεται μετ’ αύτών 
έπί τήν δι.καίαν έπίλυσιν τών 
αιτημάτων των, καταλήγων δέ 
ίτόνισεν δτι θά είνε πιστός φί- 
λος-τακτικόν μέλος άντιλαμ- 
βανόμενον τάς πλήρεις ύποχρε 
ώσε>ς του πρός τά μέλη.

Οί λόγοι καί ή διαβεδαίω- 
σις τοϋ κ. δημάρχου έγιναν

δεκτοί άπό τούς συγκεντρωμέ
νους ήθοποιούς μέ ζωηράς έ- 
πευφημίας, άκολούθως δέ μετέ 
δησαν δλοι είς τό κυλικεΐόν δ
που προσεφέρθησαν άναψυκτι- 
κά.

Ή  συναδέλφωσις τών παλαι
ών μελών μετά τοΰ... νέου έγι
νε ταχύτατα. Σέ μιά στιγμή 
μάλιστα πού ό κ. Πέτρος Κυ
ριάκός έπινε τήν — άδιάφορο 
ποιά — μπύρα του, φώναξε 
στόν... νεοφώτιστον:

— Στήν ύγειά σου, συνάδελ
φε !

— Στήν ύγειά σου, συνάδελ
φε! άπήντησεν άμέσως γελών
τας ό κ. Πλυτάς,

Λίγα πρίν φύγη ό κ. δήμαρ- 
χρς έφωτογραφήθή μαζί μέ 
τούς ήθοποιούς. Καί ύπο τάς 
ένθουσιώδεις έπευφημίας των 

ι άνεχώρησεν ό νέρς «συνάδελ- 
I <ρρς» τών Ελλήνω ν ήθρπριών.
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Σήμερον τήν μεσημβρίαν θά 
τελεσθοΰν μέ κάθε έπισημότητα είς 
τό Ζάππειον τά έγκαίνια το-ϋ Ρα
διοφωνικοί Σταθμοΰ ’Αθηνών. Τά 
ερτζιανά κύματα θά σκορπίσουν ά- 
νά τά πέρατα τοΰ κόσμου Ελληνι
κές είδήσεις, μουσική τών συνθε
τών μας, μέ όμιλίες άπό τήν πα
τρίδα μας.

Είς τά έγκαίνια θά παραστοΰν 
ή Α. Μ. ό Βασιλεύς, ό Διάδοχος, 
αί Α .Α .Β.Β.Υ .Υ . οί πρίγκητες 
καί αί πριγκήπισσαι, ό μέγας Αυ
λάρχης κ. Μερκάτης, ό πρωθυ
πουργός κ Μεταξάς καί τά μέλη 
τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου, ό 
Γενικός Διευθυντής τών Ραδιοφω
νικών έκπομπών κ. Γ. Κυριάκης, 
άγώτεροι υπάλληλοι, διαννοούμε- 
νοι, καλλιτέχναι, δημοσιογράφοι.

Τήν 11 1 )2 π. μ. μετά τήν αφι- 
ξιν τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως Οά 
ψαλή αγιασμός χαροστατοΰντος 
τού Μακαριωτάτου ’Αρχιεπισκό
που ’Αθηνών κ. Χρυσοστόμου, 6ο- 
ηθουμένου καί ύπό άλλων Μητρο
πολιτών.

Μετά τόν αγιασμόν θά έπακο- 
λουθήση δεκάλεπτος έναρκτήριος 
ομιλία άπό τού πομπού ύπό τοΰ 
Μακαριωτάτου κ. Χρυσοστόμου. 
Μετά ταΰτα θά προσφερθοΰν άνα- 
ψυκτικά είς τό πλουσιώτατον κι- 
λικεϊον καί θ ’ αναχωρήσουν οί Α. 
Μ. ό Βασιλεύς κρί οί έπίσημοι.
' Τήν έσπέραν άπό τής 9.30 θ’ άρ- 

χίση ή τακτική ραδιοφωνική έκ- 
πομπτι μέ τό κάτωθι πρόγραμμα: 
βΤ«δΐ)βΰ).

"tips: 9.30 Έβνικ©ς ΰμνβς. 
Ό μιλίκ ύπ© τοΰ 'Υφυπουργού 
τή£ £u\»tcivwvi«5 κ. Κ. Νι- 
χολοπβύλβυ. 'Ομιλία ύπό τοϋ 
Γεν. Διευδυντοΰ τη{ Υ Ρ Ε  κ. 
Γ . Κυριάκπ.

"Ωρκ 9.S0 Εναρκτήριος συ- 
νχυλίχ τής άρχήστρας τοΰ
Ραδιοφωνικού σταθμού ύπό
τήν iteufiuvoiv τού τακτικού 
<5ιευδυντού τής έρχόστρας κ. 
’Αντ. Εύαγγελάτου.
) )  Πρελούίι® άπό τήν ’Ό 
περαν «ΡΕΑ »  τού Σο’.μάρα. 
2) 'Ελληνική Σουίτα τού
Λαυράγκα.

'Ώρα 10'15 Ή  άνδριντ *"■ 
ρωδίας Ά8ηνών ύπό τήν ίιεύ 
giivetv τού κ. Φ . Οίκονομίδη 
διευΒυντού τού Ωδείου ’Α 
θηνών καί τής Χορωδίας ’Α 
θηνών. Οά τραγουδήοιΐ:

1) Κοιμούνται τά λουλούδια. 
Λαϊκό τραγούδι.
2) Πές μου. Ροδίου.
3) Μιά πεταλούδα νίίμου- 

να. Κοκκίνου.
4) Ή  άγάπη μου. Λαϊκό 

τραγούδι.
5) Πεισματάρα. Ροδίου.
6) Στήν ,Ξανθή μου. Κοκ-

κίνου.
7) 'Η λεβεντιά. Ελληνικό  

δημοτικό τραγούδι.
"Ωρα 10.45. Είδήσεις.
*Ωρα 11. Συνέχεια της Ορ

χήστρας τού Ραδιοφωνικού 
Σταθμού ’Αθηνών μέ την Πέμ 
πτην συμφωνίαν τού Μπετό- 
6εν!
"Ωρα 11.30 ’Εθνικός ικανός. 
'Ώρα 10.15 'Η άνδρική χο- 

( Τέλος τής έκπομπής).

Άπό τής προσεχούς Δευτέρας 
τό πρόγραμμα τών ραδιοφωνικών 
έκπομπών Θ’ άρχίζη άπό τής 7ης 
μ. μ. μέ λή|ιν τήν 12.30 μ. μ. .

Αί καταβληΘείσαι άοκνοι προ- 
σπάθειαι τοΰ γενικοΰ διευθυ-ντοΰ 
τοΰ Ραδιοφωνικού Σταθμοΰ κ, Γ .  
Κυριάκη διά τήν άρτίαν έμφάνισιν 
καί λειτουργίαν τοΰ Ραδιοφωνικού 
Σταθμοΰ έστέφθησαν ύπό πλήρους 
έπιτυχίας καί έτσι άπό τήν Αθή
να μας θά μεταφέρωνται στόν κό
σμον τά νέα μας καί ή μουσική 
ιιας.

Ή  σημερινή ήμέρα θά είνε πραγ 
ματική έθνική έορτή διά τούς Πα· 
νέλληνας. 'Ολόκληρος ό 'Ελληνι
κός κόσμος τού έ|ωτερικού μέ έν· 
ητα μένη  ιήν ί .  ·■ ΦΦ'.ι·
μένο σχεδόν τ’ αύτι στό ραδιόφω* 
νον.

Ό  'Ελληνισμός πού άπό τόσα 
χρόνια περίμενε τήν έναρξιν τοΰ 
Ραδιοφωνικού σταθμοΰ 'Αθηνών 
θά τήν ύποδεχθή μέ άνυπόκριτον 
ένθουσιασμόν. Τά τόσα συγκινητι
κά τηλεγραφήματα πού έλήφθησαν 
άπό τούς "Ελληνας τοΰ εξωτερι
κού, τά ραδιογραφήματα τών πλοί- 
cov διά τήν πρώτην ομιλίαν τής Α. 
Μ. τοΰ Βασιλέως κατά τήν εθνικήν 
έορτήν τής 25ης Μαρτίου θά δια* 
δεχθή άπό τήν σήμερον ό παλλόμε- 
νρς ένθουσιασμός καί ή έθνική ύ* 
περτκράνεια.'Ο Ραδιοφωνικόςσ.ταθ· 
μός θ’ άποτελέσΉ πλέον τόν πειό

m
m i

Α Φ ΡΟ Δ ΙΤ Η  ΛΑΟ ΥΤΑΡΗ 
Τό άηδόνι της Ελληνικής ό- 
περέττας, πρώτη σπήκερ σή
μερον τοΰ ραδιοφωνικού στα- 

θμοί Αθηνών.

συνδεκτικό κρίκο τη  ̂ μητέρας πα- 
τρίδος μέ τά άνά τάς έσχατιάς τής 
ύδρογείου διεσπαρμένα τέκνα της.

Ή  έτισημότης καί ή μεγαλοπρέ
πεια τών έγκαινίων τής ένάρξε- 
ως τών έκπομπών τοΰ Ραδιοφωνι
κού σταθμού θά μείνΉ Ιστορική 
καί άλησμόνητος. Τήν σημασίαν 
τής ένάρξεως τής λειτουργίας καί 
τήν έ| αύτοΰ προσδοκομένην έθνι- 
κήν ο’>φέλειαν θά τονώσουν _
ρως είς τάς όμιλίας τ ι^ "δλων τών τε- 
Μακαριωτατος Αρχ», βέ ζ1 έ τί.ν 
Χρυσοστομος, οσον καί ό 
πουργός τών Τ ΤΤ  κ. Νικολόπου-” 
λος καί ό Διευθυντής τής Υ .Ρ .Ε .
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Ή  πρεμιέρα τοΰ «Φιγκαρώ»
Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος
στό θέατρο καί είχε παιχ6ή ή
δη «ίδιωτικώς» είς τό μέγαρον 
τοΰ κόμητος ντέ Βωντρέϊγ, έ- 
νώπιον τριακοσίων προσώπων, 
μεταξύ τών όποιων καί ή Βα 
σίλισσα, ό κόμης τρΰ Άρτρυά 
καί άλλαι ύψηλαί πρρσωπικό- 
τητες. "Ελεγαν λριπόν, χωρίς 
νά τό βεβαιώνουν, δτι τό ερ>ον 
ήτρ πρλύ - πρλύ τρλμηρόν, πε- 
ρισσότερρν τρελλό» καί άπό 
τόν τίτλο του.

Ό  κόσμος ά&ημονεί άλλά 
καί είναι κακώς προδιατεθειμέ
νος. Πρίν άνάψουν τά φώτα 
τοΰ προσκηνίου, ή καταιγΐς εί
ναι έτοιμη νά ξεσπάση....

Έ ν  τούτοις, άμέσως άπό τάι, 
πρώτας σκηνάς ή «σάλα» κα- 
τεκτήθη. Ή  σπινθηροβόλος εύ 
γλωττία τοΰ διαλόγου,

κή, ή χαριτωμένη έξέλιξις τής 
ύπαθέσεως, δπρυ ό άντιπαθητι- 
κώτατος σύζυγσς φαίνεται έ- 
ξουθενωμένος νά πέφτη τρεις 
φορές στά πόδια τής συζύγου 
του πρύ είναι έτριμη μέ τήν έ- 
πιείκειά της νά τόν συγχώρη
ση, κατεμάγευε ιδίως δλον 
έ κείνον τόν γυναικόκοσμον.

"Ομως, κάτω άπό τήν άπέ· 
ραντη εύθυμία της κωμωδίας 
αύτής κρύβεται αμείλικτη ή 
δεικτική σάτυρο( τοΰ Μπωμαρ- 
σαί έναντίον τών κοινωνικών 
παρεκκλίσεων τής έπρχής έκεί
νης.

Κατά τά διαλείμματα αί κρί
σεις καί έπικρίσεις διασταυ- 
ppOvrQci. «Μία κρινωνία πρύ δέ
χεται γελώντας τέτοια μαστι- 
γώματα, λέγει ένας άνώτατος 
δικαστικός, σημαίνει δτι δέν

είναι μακράν ή πτώσις της».
Τήν άπαισιοδ-οξία δμως αύ- 

τήν, δέν τήν συμμερίζεται τό 
πολύ κοινόν. Τή βαθύτερη έν
νοια τής σοαύρας τοΰ Μπωμαμ* 
σαί, όλίγοι τήν αισθάνονται. Ό  
πολύς κόσμος έχειροκρότησεν 
άνεπιψυλάκτως καί χωρίς καμ* 
μίαν ύστεροδουλίαν καί τό έρ* 
γον καί τούς ήθοποιούς, Ιδίως 
τήν δίδα Όλιδιέ ή όποια έδημι- 
ούργησε ένα γοητευτικόν τύπον 
τοΰ Χερουβείμ.

Έφημολογήθη δτι, μετά τήν 
παράστασιν ό Μπωμαρσαί έλε* 
γεν είς κάποιον φίλον του;

«’Εκείνο πού είναι άκόμη πιά 
τρελλό άπό τήν κωμφδία μ ου  
είναι ή έπιτυχία της».'
Ε Ι Σ  ΤΟ Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ :  Ή

πρεμιέρα τής «Κυρίας μέ τάβ 
Καμελίας».
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Ενα άστυνομικο-θεατρικό αριστούργημα

ή πλο-
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IΛ ΜΗ
Χ Ε Ρ Μ Α Ν  Λ Α Ν Τ Ο Ν

Άπόδοσις ; Τ. ΑΥΛΩΝ 1ΤΗ

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΥ «ΛΩΠΟΔΥΤΗ
Π Ε Ρ 1 Λ Η Ψ ΙΕ  ΤΟΥ Π ΡΟ Η ΓΟ ΥΜ ΕΝ Ο Υ . 

‘Ο Μάρτεν Μτάλ έπισ^έπτεται ένα 
άπόγευμα τήν άρραδωνιαστικιά του 
Ύ όρα Στίλλμαν καί τήν παρακαλει 

|»ά χορέψη με'ρ^ούς άπό τούς άνα- 
τολίτι,κους χορούς πού της τούς είχε 
διδάξει πρό χρόνου ή άρκουδιάρισ- 
-σα Ζουλάϊκα.

*H Κόρα Στί^λμαν, μιά έκτυψλωτική 
ώμορφιά τόν κυττάζει καταπλ^ηκτη 
λίγες στιγμές και χωρίς νά ζητήση 
έξηγησεις, χορεύει τρεις χορούς τόν 
ένα μετά τόν άλλον. Ο Μάρτεν 
Ντάλ μένει κατενθουσιασμ^νος καί 

τήν συμβουλεύει νά ψροντίση νά τε- 
λ^ιοπριηθη, γιατί σέ λίγες μέρες 
θά χορέψη μπροστά στό κοινό ώς 
Άνατολίτισσα χορεύτρια. 

^Αν^ίγοντας τήν πόρτα γιά νά φύγη. 
βλέπει τόν διάσημο άστυνομικό έ- 
πιθεωρητή ΣοΟμερ. ό όποιος έκά- 
θητο μέ δλη του τήν άνεσι στό κε
φαλόσκαλο.

*Η Κόρα Σ τίλλμαν προτείνει τσάι, 
άλλά ό ίνσπέκτωρ ΣοΟμερ παίρνει 
μπράτσο τόν Μάρτεν Ντάλ καί φεύ- 

Λ γουν γιά τό πρώτο ζυθοπωλείο. 
Είνε τό φόβητρο των κακοποιών ό 

ΣοΟμερ. άλλά έδώ καί επτά μήνες 
γελοιοποιείται κάθε τόσο άπό τόν 
μυστηριώδη KQti άσύλληπτο «Λωπο
δύτη— Φάντασμα», ό όποιος άναστα- 
τώνει τήν βοεττανικήν πρωτεύουσα 
μέ τά καταπληκτικά κατοοθώματά 
του κα> κοατεϊ έπί ποδός τό προσω
πικό Trc μοναδικές στόν κόσμο ά* 
στυν-μικής όργςχνώσεως « Σ  κώτλαντ 
Γυάρν.

9  —
Έδώ  καί ένα χρόνο, ένας 

ΐμυστηριώδης άνθρωπος, νέος 
ικατά πασαν πιθανότητα, λαστι

χένιος, μέ δλη τή σημασία τής 
λέξεως, ριψοκίνδυνος, άνεξάν- 
τλητος σέ έφευρετικότητα, 
σατοτνικός, άναστατώνει κάθε 
βδομάδα τήν βρεττανική πρω
τεύουσα καί προπάντων τήν πε
ρίφημη «Σ κώτλαντ - Γυάρδ» μέ 
τά ριψοκίνδυνα καί κατοίπλη- 
κτικά λρποδυτικά κατορθώμα- 
τά του.

’Εκείνο δμως τό όποιον τόν 
καθιστά θρυλικό καί συμπαθέ
στατα στό κοινό, είνε τό γεγσ- 
νός δτι διαλέγει τά θύματά του 
στόν κύκλο τών άσυνειδήτων έ- 
ΐξείνων πλουτοκρατών πού θη
σαυρίζουν πατώντας σέ πτώμα
τα άδυνάτων καί, δτι είνε άφι- 
λοκερδέστατος! Υπογράφει τά 
κατορθώματά του μέ τό ψευδώ 
νυμο «Ό  Λωποδύτης - φάντα
σμα» καί επιστρέφει τά κλσπι- 
μαία μέχρι τής τελευταίας καρ
φίτσας ύπό τόν δρρν νά κατά
θεση τό έκάστοτε θΰμα τσυ στήν 
«Εταιρεία πρός προστασίαν 
τών ζώων» τό δέκοαον τής άξίας 
τών κλοπιμαίων! Άλλά  καί 
κάτι άλλο τόν καθ.στά συμπα
θέστατο, δχι μόνο στό κοινό, 
άλλά καί σ’ αύτήν τήν « Σ κώ
τλαντ - Γυάρδ», ή όηοία γε-

ΦΑΝΤΑΣΜΑ»
λόιοποιεϊται κάθε τόσο μέ τά 
κατορ&ώματά του. Είνε ά- 
μείλικτος διώκτης τοΰ έγκλή- 
ματρς! Κάθε φορά πρύ παρου
σιάζεται ή περίπτωσις σκοτεινού 
έγκλήματΡς, ό «Λωποδύτης - 
Φάντασμα» βοηθεί έκ τοϋ άφα- 
νοϋς τήν «Σκώτλαντ - Γυάρδ» 
γιά τήν έξιχνίασί του. Πολλές 
άπό τίς έντυπωσ’ακές άστυνο- 
μικές έπιτυχίες τοΰ άστυνομι- 
κοϋ έπιθεωρητοΰ Σοΰ'ΐεο, ό- 
φείλονται στήν βοήθεια τοΰ 
«Λωποδύτη . Φάντασμα»!

Καί τώρα πού παρουσιάσαμε 
στόν αναγνώστη τούς δυό συμ
παθείς ήρωας τοΰ άναγνώσμα- 
τός μοις, άς έλθουμε στό θέμα 
πού θά μάς άπασχολήση. Οί 
δυό φίλοι έκάθησαν σέ ένα τρα 
πεζάκι καί ό ίνσπέκτωρ Σοΰ- 
μερ διέταξε δ,τι συνήθως διέ
ταζε δταν έγνώριζε πώς ό άρι- 
στοκράτης φίλος του θά πλή
ρωνε.

—Βλέπω μέ εύχαρίστησι, πα- 
ρατήρησεν ό Μάρτεν ΝτάιΧ, δτι 
ή δρεξι δέν πάει άσχημα.

—Ναι. ψοφάω τής πείνας, άλ
λά μέ τό δίκηο μου άπόψε, για
τί έργάσθηκα πάρα πολύ καί 
έκαμα μιά σπουδαία άνακά-

λυψι.
—Ναι; Αύτό είνε εύχάριστο. 

Ποιά είνε ή άνακάλυψις αύτή;
—θά σοΰ τήν πώ καί θά γε- 

λάσης. Προηγουμένως δμως θέ
λω νά μεϋ λύσης μιά άπορία, 
Μάρτεν.

 Ευχαρίστως άν ή άπορία
σου λύεται χωρίς ζημιές.

— Στά σοβαρά... θά παρου- 
σιάσης τήν Κόρα ώς χορεύτρια 
στό κρινό.

—Ναί.
—Σκαπεύεις λοιπόν νά τήν 

άναμίξης στήν έγκληματική ύ- 
πόδεσι πού μάς άπασχολεί;

—Ναί.
—Τό σκέφθηκεςς καλά;
—Πάρα πολύ. Γιά νά έξιχνιά- 

οω αύτή τήν ύπόθεσι, έχω άπό- 
λυτη άνάγκην μιάς ώμαρφης 
χρρευτρίας ή τραγουδίστριας, 
στήν όποιαν νά έχω άπόλυτη 
έμπιστοσΰνη. Ή  γλυκειά μρυ 
Κόρα δέν έχει ώραία φωνή. 
Δέν έχει ρϋτε άσχημη φωνή. Χο
ρεύει ώστόσρ θαυμάσια καί μά
λιστα τούς άνοπΌλίτίκους χο
ρούς πού τούς διδάχθηκε άπό 
τήν άριστοκράτισσα Ζουλάϊκα 
θά άλλάξη λοιιίόν προσωπικό
τητα γιά λίγες μέρες ή καί 
βδομάδες. Άπό Κόρα Στίλλ- 
μοτν, θά γίνη ή διάσημη ’ Ινδή 
Ρακελή, ή «χορεύτρια μέ τά 
γατίσια μόττια» γιά τήν όποια 
άπό αΰριο θά άσχολήται όλό- 
κληρος ό ήμερήσιος καί περιο
δικός τύπος. ’.Εννοείται, δτι έ- 
' ;ώ θά ένεργήσω γιά νά άσχο- 
ληθή ό τύπος μ’ αύτήν καί έγώ 
6ά μετατρέψω μέ τρόπο πού τόν 
κρατώ μυστικό, τά μάτια της 
τά ώμορφα σέ γατίσια.

—θά έκθέσης ώστόσο σέ σο
βαρό κίνδυνο τήν ζωή της.

—Τό Φαντάίομα1. Δέν θά 
είνε ώστόσο οϋτε ή πρώτη, οϋ
τε καί ή τελευταία φορά. Καί 
τώρα, άς §λθουμε στήν σπσυ-

δαία άνακάλυψί σσυ.
Ό  διάσημος αστυνομικός έ- 

πιθεω,ρητής άναψεν ένα τσιγά
ρο καί άποκρίθηκε κυττάζοντας 
τόν συνομιλητή τσυ στά μάτια.

—Πρόκειται καί πάλι γιά 
τόν «Λωποδύτη - Φάντασμα».

—Πάλι μ’ αύτόν τάχεις; πα- 
ρατήρησεν ό άριστσκράτης γε
λώντας. Άφοΰ βλέ-πεις πώς δέν 
είνε δυνατό νά τόν γραπώσης, 
δέν παραιτεϊσαι άπό τήν κατα- 
δίωξί του γιά νά μή γελοιοποη- 
θής περισσότερο;

—Νά παραιτηθώ άπό τήν κα- 
ταδίωξί του; θά τόν καταδιώ
κω καί συνταξιοϋχρς:

—^ικαίωμά σου. Λσιπόν; Ή  
άνακάλυψί σου ή σπουδαία;

—Νομίζω πώς κατώρθωσα 
τέλος πάντων νά άνακαλύψω 
τούλάχ ιστόν τήν ταύτότητά 
του!

—Διάβολε! Αύτό θά είνε 
^,,'αγματικά σπουδαία άνακά- 
λυιΐΐ'ς!

-̂ 1=ν είν' έτσι;
—τ.αί ποιός κατά τήν γνώμη 

σου είνε στήν πραγματικότητα 
ό θρυλικός μας λωποδύτης;

—Ό  φίλος μου Μάρτεν Ντάλ. 
Ό  άριστοκρότης έμεινε μέ 

τό πηοοΰνι μετέο)ρο:
—Έ γ ώ ;
—"Αν δέν είνε ό φίλος μου 

αριστοκράτης Μάρτεν Ντάλ, 
τότε θά είνε άσφαλώς κάποιος 
Λόυδ Στίβενς.

Ό  Μάρτεν Ντάλ αύτή τήν φο 
ρά έχασε τό χρώμα του ψιθυ
ρίζοντας:

—Δέν τόν γνωρίζω. Έξήγησέ 
μου ώστόσο πως έφθασες σ’ 
αύτό τό συμπέρασμα.

—θά σοΰ έξηγήσω. Άλλά  
δοκίμασε λοιπόν αύτό τό μεζε
δάκι! Είνε θαυμάσιο: Ό  υά-
γειροό αύτοΰ τοΰ ζυθοπωλεί
ου είνε ένας άριστοτέχνης. Έ- 
λέγαμε; ’Ά ! ναί. Χθές τό πρωΐ

μέ κάλεσαν οί πέντε διοικηταί 
τής «Σκώτλαντ - Γυάρδ» πού 
συνεδρίαζαν στήν αίθουσαν συ- 
νεδριάσεως καί μοΰ έψαλλαν τά 
έφ’ άμάξης γιατί δέν κατώρθω
σα υστέρα άπό έπτά μήνες, <Sv 
δχι νά ουλλάβω τόν «Λωποδύ
τη - Φάντασμα» τούλάχιστον νά 
άνακριλύψω τήν πραγματική 
ταυτότητά τρυ. Μοΰ έδωσαν νά 
κοπαλάβω πώς άν τό πολύ σέ 
ένα ̂ μήνα δέν κατώρθωνα κάτι 
τό άξιο λόγου, θά'άνέθετοιν τήλ' 
καταδίωξι αύτοΰ τοΰ σατανά, 
σέ άλλον έπιθεωρητή. Κατανα- 
βαίνεις λοιπόν άν είχα δίκηρ ή 
άδικρ νά πάρω τό πράγμα κα
τάκαρδα. Έγώ : Ό  διάσημος 
Σοΰμερ! Τό φόβητρο τοΰ υπο
κόσμου! Νά χαρακτηρισθώ ώς 
άνεπαρκής! 'Η σκέψις αύτή δέν 
μέ άφησε νά κλείσω μάτι δλη 
τή νύχτα καί, κοπά τά ξημερώ
ματα, μιά υποψία μέ έκαμε νά 
πηδήσω σάν τρελλός άπό τό 
κρεββάτι μρυ!

—Διάβολε!
—Γ ιά νά μή στά πολυλογώ, 

ντύθηκα βιαστικά - βιαστικά, 
κατέβηκα τίς σκάλες μου δένον 
τας τήν γραβάτα μου καί, πα
ρά τήν ψιλαργυρία μου, γιά 
τήν όπρία τόσο συχνά μέ είρω- 
νεύεσαι, άντί νά πάρω τό λεω
φορείο, σταμάτησα ένα ταξί 
καί διέταξα τόν σωΛέρ νά μέ 
πάη στήν έδρα τής «Σκώτλαντ- 
Γ  υάρδ».

— ’Ά ! Λρ ιπ όν;
—Φοατάζεσαι τήν έκπίληξι 

τσϋ πρρσωπικρϋ που διενυκτέ- 
ρευε, δτοτν μέ είδε νά φθάνω 
στό νραφείρ μου πρίν άκόμη ά- 
νατείλη ό ήλιος κ ί’. να κλει^ώ- 
νω·μαι μέσα σ’ αύτό. Ά ! Ξέ- 
νασα ώστόσο νά σοΰ κάμω μιά 
έρώτησι.

—Λένε.
—Πώς έπέρασες τήν χθεσινή 

σου νύχτα;

—Γιατί αύτή ή έρώτησις;
—Νά! 'Έτσι. Γιατί χθές τήν 

νύχτα, ό «Λωποδύτης - Φάντα
σμα» έκαμε πάλι τό κατόρθωμά 
τρυ. Διέρρηξε τό χρηματοκιβώ
τιο ένός τρκργλύφου καί έκλε
ψε... Τί νομίζεις;

—Πώς μπορώ νά μοηαέψω;
—Τά διπλργραφικά τρυ βι- 

ιβλία! Μά είνε θαυμάσιος αύτός 
ό τύπρς: ’Ά ν  είσαι πραγματι
κά έσύ, σέ συγχαίρω.

—Περιμένω ν’ άκούσω πριν 
άπό τά συγχαρητήριά σου, τά 
πώς έοχημάησες τήν γνώμην 
δτι έγώ είμαι ό «Χωποδύτης— 
Φάντασμα».

—Σιγά-σιγά θά φθάσουμε 
καί σ’ αύτό τά σημείο. Κλειδώ
θηκα λοιπόν στό Ιδιαίτερο γρα 
φείο μοψ, άφοΰ διέταξα νά μή 
μέ άνησυχήσουν γιά κανένα λό
γο καί άνοιξα τό χρονοντούλα
πο έκεϊνο, μέσα στό όποίο βρί
σκονται οί φάκελοι φλων έ- 
κείνων τών έγκλημοττικών ύπο- 
θέσεων πού παραμένουν άνεξι- 
χνίαστες ή σχεδόν άνεξιχνία- 
στες. "Εψαξα μέσα στό άνεκτί- 
μητο αύτό άρχείο καί σέ λίγο, 
άνοιγα μπροστά μου ένα φά- 
κελρ κιτρινισμένρν άπό τήν 
πολυκαιρία. Σέ πρρκαλώ νά 
μαντέψης πριάς έγκληματικής 
ύπα&έσεως ό φάκελος ήταν.

—Κρίνω περιττό νά κουράσω 
τό μυαλό μου ψάχνοντας. Λέγε.

—ΤΗταν ό φάκελος τής ύπι- 
θέσεως ’Άρτσιμπαλντ Σ τίλλ
μαν!

—Ή  ύπόθεσις τής δολοφονί
ας τοϋ συνταγματάρχου Άρτοι 
μπαλντ Στίλλμαν είπες;

—Ακριβώς.
—Τοϋ πατρός τής πολυαγα- 

πημένής μου Κόρας Στίλλμοτν;
—Ακριβέστατα. Ά λ λ η  έγ

κληματική ύπόθεσις Στίλλμαν 
δέν ύπάρχει. Τήν γνωρίζεις κα
λά τήν ύπόθεσι αύτή; Τήν... θυ

μάσαι ;
—Κάτι μοΰ έχει διηγηθή ή 

Κόρα.
—θά σοΰ τήν υπενθυμίσω λοί 

πόν μέ δλες της τις λεπτομέ
ρειες καί έτσι θά πεισθής καί 
σύ ό ίδιος, πώς σύ είσαι ό «Λοy  
ποδύτης . Φάντασμα». *

—Λέγε πάντοτε. Βλέπεις πο»
λύ καλά δτι ή ύπομρνή μρυ είνί 
άνεξάντλητη'.

—Έδώ  καί ένδεκα χρόνια, 
ζοΰσε στό Λονδΐνρ ένας συμπα
θέστατος στήν κοινωνία τύπος 
πολυεκατομμυριοΰχου, ό άπό- 
στρατός συνταγματάρχης ~Αρ« 
τσιμπαλντ Στίλλμαν. ΤΗταν φ[ι 
λαθλος, φιλάνθρωπος, ύποστη* 
ρικτής τών ώραίων τεχνών, άλ-, 
τρουϊστής μέ δλην τήν σημα&£*. 
αν τής λέξεως. Είχε χηρέψ«ι' 
ν^ος καί δέν ξαναπαντρεύθη κε 
γιά νά μή δώση μιά μητρυιά 
στήν μοναχοκόρη του Κόρα, 
πρύ τήν έλάτρευε. Μιά νύχτα,, 
κατά τίς δέκα, βρέθηκε δαλο- 
φρνημένος κάτω άπό τό άνοι· 
χτό χρηματοκιβώτιο πού είχί 
στήν βιβλιρθήκη τοΰ μεγάρβο 
του. "Οπως ήτοτν έπόμενο, ή" 

κοινή γνώμη άναστατώθηκε ά
πό τήν δολο<{ΐ)νία τοΰ άλτρουΐ< 
στοΰ πολυεκατομμυριούχου καί 
ή «Σ κώτλαντ - Γυάρδ» έθεσεν 
άμέσως είς ένέργειαν τόν τρο  ̂
μερό μηχανισμό της γιά τήν ά- 
νακάλυψι καί σύλληψι τοΰ δο« 
λοφόνου του. Έγώ , τήν έποχή 
έκξίνη άρχιζα τήν άστυνομική 
καρριέρα μου ώς λαγωνικό τής 
« Σ κώτλοα/τ-Γ υάρδ».

Είς τό προσεχές ή συνέχεια
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TO- Z JH H nJU k. Ί Ί Δ Ρ Δ Ι N IA
|τά κ α λ ύ τ ε ρ α

Θεατρικό
Γνωμικά

/ " I T Εν  οίδα, δτι ούδέν... εΐ- 
Βα».

Β . Β Ε Κ ΙΑ Ρ Ε Λ Λ Η Σr
Γ' «’Αγάπη χωρίς πείσματα 
Βέν έχει νοστιμάδα».

Β . Λ Ο ΓΟ θ Ε Τ ΙΔ Η Σ  
Δ. Μ Π Ο ΓΡΗ Σ  

(  « Ή  Λύς άγάπα τό χορό, 
Ρρήκε κι’ άντρα χορευτή».

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ  ΙΑ Τ Ρ ΙΔ Η Σ  
«Μή κρίνετε, ΐνα μή κριθή- 

ϋε».
Α Χ ΙΛ Λ Ε Υ Σ  Μ Α Μ Α ΚΗ Σ 

«Είνε προσοδοφόρος ή ύψη- 
λή τέχνη».

Α Λ Φ Ρ Ε  Ζ Ε Ρ Ι
(Συγγραφεύς 

τοΰ 6ου πατώματος). 
«Συμφωνώ άπολύτως μέ τόν 

«ρολαλή σαντα».
Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Σ Π Α Ρ ΙΔ Η Σ

«Γ.Ερως άνίκατε μάχαν Ικά- 
νει».

Μ ΙΛ Τ ΙΑ Δ Η Σ  Λ ΙΔ Ω Ρ ΙΚ Η Σ
« Ανθρωπος άγράμματος, 

SOXov άπελέκητον».
Ν. Φ ΙΛΟ ΣΟ ΦΟ Υ 

«ΑΙεν άριστεύειν-».
Α Π Ο ΣΤΟ ΛΟ Σ Κ Ο Υ ΡΤ Η Σ  

«"Εχω  άγωνία, άρα βρέ
χει».

ΦΩ ΤΗΣ Σ Α Μ Α ΡΤ Ζ Η Σ

Σιλουέττες

Π. Ρ. I .  Τ.

Θεατρικοί προστάται

Σπανιώτατα ή έλληνική 
σκηνή τών Λεδετσόδων τής 
Άργαλαστής, τής Ζαχάρως 
“καί τών άλλων μεγάλων κέν
τρων είδε παρόμοιον καλλιτέ 
χνικόν κολοσσόν. Έκατοντά- 
κις είς τά θέατρα πού έπαι- 
ζεν έγιναν άπόπειραι διασα- 
λεΰσεως της τάξεως καί ύ- 
περχιλιάκις έπυροδολήθη έκ 
του συστάδην ύπό φοτνατιχών 
θαυμαστών της. Ή  μοϊρα, δ- 
μως, δέν ήθέλησε νά στέρηση 
άπό τόν κόσμον j  καλλιτέ· 
χνιδα.

Είνε όλιγαρκής, άλλά συγ
χρόνως άγοπια τήν ποικιλί
αν. Έ π ί παραδείγματι, άν 
τήν Δευτέραν φάγη φασόλια 
σοΰπα, τήν έπομένην θά Φάγη 
φασόλια γιαχνί, τήν μεθεπο- 
μένην φασόλια πιάζ, τήν άλ
λην φασόλια πλακί καί οϋτω 
καθ’  ̂ έξης. Τό δνειρόν της εί
νε ν άποκαταστήση τήν μικρο- 
τέραν άδελφήν της, ή όποία 
πρό τριημέρου μόλις συνεπλή 
ρωσε τό όγδοηκοστόν τρίτον 
έτβο τής ήλικίας της.

l Q... Μ Ο Ν ΤΑ ΙΝ

Μιά κάθε έδδομάόα

Ερωτήσεις
■— Ή  ήτοτν ή Μεσσαλίνα; 

(Άπάντησις: Σύζυγος τοΰ 
θεοπρώνου κ. Α. Μεσσαλα)

Πυρκαΐά στά Παρασκήνια

Ό  θ ι α σ ά ρ χ η ς :  Τί προσόντα Εχει ή δεσποινίς; 
— Ν τ ι ζ έ ρ  καί θ«χετε νά  κάνετε μέ μένανε...

(ΤοΟ κ. Κ. Μπέζου)
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Ο Ι νεώτερες...

Θεατρικές είδήσεις
Ή  πρεμιέρα τοΰ έργου «Πά

πισσα» περί τοΟ όποιου έγρά- 
ψαμεν χθές διά δεύτερον φοράν 
κριτικήν, άνεβλήθη πάλιν διά 
τήν προσεχή έβδομάδα.

—Ό  γνωστός γάλλος συγ- 
Υραφεύς κ. Άνρύ Λενορμάν, 
Ttροέβη εις δήλωσιν δτι άποκη- 
ρύσσει τόν "Ελληνα συνάδελ
φόν του κ. Μ.πόγρην,

’Ανεξαρτήτως, δμως τής δη- 
λώσεώς του αύτής ό κ, Λενορ- 
!μάν άπέστειλεν είς τόν κ. Μπό- 
,γρην Ενα έγχειρίδιον τοΰ γνω- 
οτοΰ Κώδικος τοΰ Ταβεριέ.

—Είς παρομοίαν άποστολήν 
προέβη καί ό κ. Έδουάρδος 
ιΜπουρντέ, πρός τόν κ. Β. Λο- 
[>Όθετίδην.
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θεατρικές άποκαλύψεις

Παρασκήνια
Σ Τ Ο  Π Ε Ρ Ρ Ο Κ Ε

Τοΰ «Περοκέ» τά άδυτα είνε μυστηριώδη,
άλλά κι’ άνεξιχνίαστα, άκόμη μέσα στ’ άλλα.·«
Μετανοεί δποιος σ’ αύτά πατήση μέσα πόδι,
ή μπουσουλώντας άνεβή τοΰ... 'ίακώδ τή σκάλαI
Είνε μιά σκάλα φοβερή καί τρομερή συνάμα,
μιά σκάλα καταπληκτικώς κακής σκηνοθεσίας,
μιά σκάλα άκανόνιστη, μιά σκάλα ποΰν’ γιά κλάμμα
μιά σκάλα έπικίνδυνη, σκάλα ύπηρεσίας,
πού άπ’ αύτή θά έπεσε τοΰ τραγουδιού ή... δασκάλα..
’Αλλά μας άπησχόλησε πολύ αύτή ή σκάλα,
γι’ αύτό προτείνω_ πάραυτα νά τήν έγκαταλείψωμει
άφοΰ στό μεγαλεΐον της πρωτίστως ύποκύφωμεν...
Μας συναντάς ό Γιαννακός, εις καλλιτέχνης Κρής· ■
Pc-ταμε:—Ποΰ εόρισκεται έκεΐνος ό Μακρής;
— Έ κ ε ϊ άπάνω ντύνεται, μ“ ς άπαντς: δειλά.
— Είς τό ταβάνι, δηλαδή;

— ’Ακόμα πιό ψηλά!....
Κάποιον πατάμε ςαφνικά κι' αύτός φωνάζει:— Βλέπε Κ 
Γυρίζουμε καί βλέπουμε τήν Κοΰλα τήν Γκιουζέππε·
— "Ω, μίλ παρντόν!...

— Τί πάθατε; Τί θέλετε; Τά χάσατε ι
— Οχι. Άλλά... σας πάτησα;

—"Α, μπαΐ... Μέ ξενυχιάσατε 
—Πώς παν, λοιπόν, τά πράμματα;

— 'Ωραία... ’Εν ειρήνη..·*
—Ποιά ϊΓν* ή πλύστρα αύτή έκει;

— ΕΓνε ή Ζαφειρίνη.
"Εγινε πιά ήθοποιός καί νουμερίστα πρώτης 
— Καί πλύστρα ντύθηκε; Γ  ιατί;

—θά δγή στό νούμερό της!.·.
'Έξαφνα κάποιος μας σκουντά λιγάκι ε!ς τόν ώμο. 
άπό τή σκάλα πέφτουμε καί νάμαστε... στό δρόμο!..,

(Ακολουθεί)

Τά νεώτερα

Γ τ “κα(γεται, πυροοδέστα; 
•'Εγώ ό ίδιος...
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Θεατρικά
τραγούδια
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Μεγάλες πρωταγωνίστριες

Έ να ς στήν τρίτη σειρά έχει ξετρελλαΟή μαζύ μου...
(Τοΰ κ. Κ. Μπέζου)

«Μοναξιά εΤσαι ή πιό καλή παρέα 
μοναξιά τώρα παίζω πιό ώραϊα.
Μοναξιά, κι’ ή Μαρίκα δταν φύγη 
έγώ θά ζώ πιά, καί σύ, 
μ’ έμέ ζωή χρυσή...»

Κ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Α  Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Η
«θά σ’ έκδικηθώ, μωρέ Κόκκινη,
Οά σ’ έκδικηθώ δτι κι’ άν γίνπ...»

P E N A  ΝΤΟΡ
«’Έχετε δίκηο, άς άλλάξουιμ’ δμιλία, 
άς ποΰμε κάτι σχετικό μέ τόν καιρό...»

ΦΩΤΗΣ Σ Α Μ Α ΡΤ Ζ Η Σ  
«Δέν είπες τίποτα μά είπες κάτι, 
κάτι, δρέ Μπόγρη, πού μ’ Εθιξε πολύ 
κι’ άν ή καρδιά σου είν’ εύγένεια γεμάτη 
δέν είπες τίποτα, μά είπες κάτι..»

Β Α Σ ΙΛ Η Σ  Λ Ο ΓΟ θ ΕΤ ΙΔ Η Σ
«Δέ σοΰ πάν τά νεΰρα, Δημητράκη...»

Μ Α Ρ ΙΚ Α  ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
«Είσαι άγγελος ώραΐος,
Εχεις μάτια.·, καστανά...

Κ Α ΙΤ Η  Β Ε Ρ Ω Ν Η  
«"Αχ, Μαρίκα, μέ τά νεΰρα καί τά σκέρτσα,

. μή θαρρής τά κατσαρά σου θά ντραπώ,
μ’ Ενα-γράμμα μου θέ νά σέ φέρω τέρτσα, 
άχ, Μαρίκα, μέ δυό λόγια πού θά πώ!...
„  w  „ Δ Η Μ Η Τ ΡΗ Σ  Μ Π Ο ΓΡΗ Σ

«Παλάτι Εχω χτίσει, κι’ δμως τώρα 
παθαίνω λαχτάρες...»

„  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Μ Α Κ ΕΔ Ο Σ
«Τί Κόκκινης είσαι σύ,
Τί μάτια είν’ αύτά τί μάτια;...»

ΖΑΖΑ Μ Π ΡΙΛΛΑ Ν ΤΗ
*·Τι... μπριλλάντι είσαι σύ, 
τί στόμα είν’ αύτό, τί στόμα; »

..  Μ ΙΜ Η Σ  Κ Ο Κ Κ ΙΝ Η Σ
«Λιγο ριμμελ δροσίζει
κι ϊνα ναύαρχο αιχμαλωτίζει
κι’ εΤνε δπλο τής γυναίκας τρομερό....·*

Μ , ,  Ζ Ρ Ε Ν Α  ΝΤΟΡ;«Μαρίκα, έσένα θελουμε, Μαρίκα,
έσέ πού έχεις γλύκα..,»

Γ. Χ ΕΛ Μ Η Σ  
Β . Λ Ο ΓΟ Θ ΕΤ ΙΔ Η Σ  

Γ· ΠΑΠ ΑΣ
(Έπονται καί άλλαι ύπογραφαί) 

«Στό κρασί τό ξανθό ή καί τό μαΰρο, 
προσπαθώ Εναν τύπο μέσα ναϋρω...»

ΦΩ ΤΗΣ Α ΡΓΥ ΡΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ
«Κάτι μέ τραδδ κοντά σου 
Φώτη Σαμαρτζή»

Ο Ρ Ε Σ Τ Η Σ  Μ Α Κ Ρ Η Σ
• Μήν πιστέψης τή γυναίκα είνε ψέμμα, 
είνε ψεύτικο τό γέλιο της τό βλέμμα....»

Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Σύλβιος)
«Κούλα, κρίμα, 
μέ θυσίασες γιά λίνο χρήμα.
Κρίμα.·..»

ΦΩ ΤΗΣ Α Ρ γ υ ΡΟΠΟΥΛΟΣ

Θεατρική σάτυρα

Κριτική
ΕΓνε μπελάς ή κριτική, κι’ ώς είδατε πολλάκις, 
είνε μπελάς τρισμέγιστος τοΰ σοδαροΰ θεάτρου, 
καί είνε, γενικώς, μπελάς «παντός τής τέχνης λάτρου»,
'όπως τονίζει διαρκώς ό Δ. ΓιαννουκΛκης.
Είνε μπελάς ή κριτική, δπως σας είπα ήδη, 
είνε δέ πλεΐστα, πάμπολλα, τής κριτικής τά είδη·
Η κριτική ή σοβαρά, ή κρίσις ή εύχάριστος 

— πού βρίσκει πώς κι’ ό Μιχαήλ είνε «άρτίστας άριστος» —
* κριτική ή έξυπνη καί τσουχτερή λιγάκι,
, άκαταλαδίστηκη ή άλλως... «τοΰ Μαμάκη», 

ή κριτική πού γράφεται σέ μιά χαρτοσακκούλα 
καθώς καί ή... δυζοα/τινή τοΰ... Λέοντος Κουκούλα?
Υπάρχει καί ή κριτική πού δρα σάν άρκιδούζιον 
ή κριτική πού γράφεται.... κακώς άπ’ τόν Χουρμούζιον, 

κριτική πού διαρκώς ζητά «σχοινί —σαπούνι» 
μουσικοσυνθετική κρίσις τής Λαλαούνη,

. κριτική πού γράφεται στό γόνυ έδωδά, 
ή μυ-ΡΟΔΑ-τη κριτική τοΰ Μιχαήλ Ροδά, 
ή κριτική πού καίγεται μ’ αύτήν τό πελεκούδι 
καί ή πολύ—πολύ βαρειά πού γράφει ή.... Σπανούδη:'
Άλλά  δέν τελειώσαμεν, άγαπητοί, άκόμα.
Υπάρχει καί ή κριτική τοΰ·.. Βλάχου κατά Ρώμα,
1 κριτική πού γράφεται προχείρως—φαερόπ, 
ή έμδριθής ή κριτική τοΰ Γεωργίου Πώπ, 
ή _ κριτική πού γράφεται μεθ’ όφους άβεβαίου, 
αυτή πού yp-άφει ά σ κοπ α  ή " /ρις Σκαραβαίον 
ή κριτική ή έλαφρά ώς μία πεταλούδα, 
ή ευ-ΓΕΝ Η Σή  κριτική τοΰ Γιάννη τοΰ Ψαρούδα, 
ή κριτικής πού γράφεται άπ’ τόν Σακελλαρίδη, 
καθώς κι ή όλιγόλογη —ή τοΰ Οίκονομίδη— 

κριτική ή φρόνιμη καί βλοσυρή κομμάτι 
καί ή « ΕΣ Τ ΙΑ ς  κριτική τοΰ Χρ. Άγγελομάτη! .·
Αυτά εΐνε̂  παμφίλτατοι, ής κριτικής ά είδη 
—πού φθάνουν ώστε νά τά δή κανείς καί νά τρσμάξη 
ή στήν πλατείαν θεατής ή πάνω στό σανίδι— 
κι’ ύπάρχει φόδος ν’ αύξηθοΰν πολύ... θεός φυλάξοι:....

Δ .ΓΑ Λ ΕΡ  ΙΔ Η Σ
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Οί Ούγγαρέζες στό «Λυρικόν»

Ή  έ γ κ υ ρ ο τ ε ρ α  σ τήλη

Θεατρικά
νέα

Ζωηρόν έπεισόδιον διεδραμα- 
τίσθη χθές είς τό θέατρον Σα 
μαρτζή μεταξύ τών θιασαρχών 
κ. κ. Μηλιάδη καί Κυριάκου.

—Συγκεκριμμένως ό Κυριά
κός έζήτησε άπό τόν Μηλιάδην 
Ενα σίγαρέττον, έκεΐνος δέ τοΰ 
άπήντησε «δέν έχω». Κατόπιν 
τούτου ό Κυριάκός Εστειλε Ενα 
μικρόν νά τοΰ άγοράση σιγα- 
ρέττα.

Ψιθυρίζεται, δτι ό συμπα
θής συνθιασάρχης τοΰ θεάτρου 
Σαμαρτζή Εδωσε καί χρήματα 
είς τόν μικρόν διά νά άγοράση 
τά σιγαρέττα του.

— Πληροφορούμεθα δτι ύπό 
της Ρέν'Άς Ντόρ ύπεβλήθη είς 
τήν Επιτροπήν Άδειας ’Ηθο
ποιών ή ποινή τής παύσεως 
καθ’ δλην τήν θερινήν περίοδον, 
διότι δέν ήθέλησεν αϋτη νά συ- 
νεργασθή μέ τόν θίασον Μαυ
ρέα — Κσκκίνη.

—Ό  _άκαδημαϊκός κ. Γρη- 
γόριος ^ενόπουλος δι’ έπιστο- 
λής του πρός τόν Καπνοβιομή- 
cavov κ. Καρσβασίλην, διεμαρ- 
τυρήθη διότι ό τελευταίος πα
ραμελεί έπ’ έσχάτων τήν δια- 
Φήμισιν τών σιγαρέττων του.

—Έ ν  συνεχείςι ό κ. Ξενόπου- 
λος κατέστησε γνωστόν είς τόν 
κ. Καραβασίλην δτι τό έλληνϊ- 
κόν άλφάβητον άποτελεΐται ά· 
τό είκοσιτέσσερα γράμματα, 
καί έπομένως δέν είνε όο·θόν 
νά χρησιμοποιή μόνον τό «ζή
τα».

“ Τέλος, ό συμπαθής άκαδη- 
μαϊκός δηλοΐ δτι είνε πάντοτε 
πρόθυμος νά συντελέση είς τήν 
διαφήμισιν καί τώνάλλων γραιι 
μάτων.

Έδόθη χ8ές Οράδυ

Οί κ. κ. Μαυρέας καί Κοκκ ίνης Επιδίδονται είς την έκ- 
μάθησιν τής Ούγγρικης... ώνευ διδασκάλου...

(Τ®ΰ κ. Α. Βλασσοπούλου)
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Ο ΠΕΙΡΑΙΩΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 
ποϋένυμφεύδη τήν Σάρα Μπερνάρ

— Αΰτό γιά τήν δεσποινίδα 
Σάρα...

— Στάς διοαοτγάς σας, ψιθύ
ρισε έκεΐνος, ύποκλινόμενος, 
χωρίς νά μπορή νά κρύψη τόν 
θαυμασμό του, γιά τόν" ώραΐο 
"Ελληνα.

“ Υστερα άπ’ αύτό, ό Δαμα
λας, έπέστρεψε στή θέσι του, 
ιΐκαί χωρίς νά είπή στόν Νικο- 
λαΐδη, δτι Εστειλε λουλούδια 
στή νέα τραγωδό, παρηκολού- 
θησε τήν παράστοτσι.

Μά ήτοςν βέβαιος άπό πριν, 
Ήώς ή Σάρα τόν είχε ξεχωρί
σει μέσα στό πλήθος τών θαυ
μαστών της καί σχεδόν τό βε
βαιώθηκε κατόπιν. Τόσο στήν 
πρώτη πραξι, δσο καί κατόπιν, 
χωρίς βέβαια νά ξέρη ποιός 
εΤνε, τόν κύτταξε κάμποσες φο
ρές, μ’ Ενα βλέμμα πού Εκανε 
έξαιρετική έντύπωσι στόν ώ- 
ραΐο εύσταλή ‘Έλληνα, 
f —  Νδχε δίκηο ό Νικολαΐδης; 
»- σκέφθηκε κάποια στιγμή.

Μά ΰστερα, διώχνοντας τήν 
'οκέψι του αύτή, ψιθύρισε :
\ —  Κουτός πού είμαι;...

— Τί λες;— τόν ρώτησε ό Νι- 
κολαίδης, πού τόν άκουσε νά 
ψιθυρίζη.

— Είμαι ένθουσιασμένος μέ 
τό παίξιμο αύτής τής γυναί
κας... Είνε θεία... Μοιάζει σάν

ΜΙΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ ΙΣ Τ Ο Ρ 14
δνειρο αύτή ή βραδυά...

Καί συνεχίζοντας, τοΰ είπε 
σιγώτερα :

— Πόσο θάθελα νά είμαι Άρ- 
μάνδος. Νομίζω πώς θά έδιδα 
ζωή στόν ήρωα αύτό, θάφθανα 
τή δόξα, πού κυνηγάω, άν μά
λιστα έπαιζα κοντά στήν καλ- 
λιτέχνιδα αύτή.

— Αύτό τό δνειρο, μήν τό ξα- 
νακάμης, τ’ άπάντησε ό Νικο- 
λαΐδης, πού δέν ήταν καθόλου 
ποιητής,άλλά όπαδός καί σπου
δαστής τών έφηρμοσμένων έπι- 
στημών. Διώξ’ το, δσο μπορείς 
μακρύτερα.

Καί παρακολούθησε τήν άλ
λη πρδξι, χωρίς πιά νά τοΰ μι· 
λήση, ένω ό Δαμαλας δέν σκε- 
πτόντανε τίποτα άλλο, παρά 
πώς θά ήτοα/ δυνατόν νά γίνη 
?νας περίφημος Άρμάνδος, έ
νας μεγάλος καλλιτέχνης, πού 
θά σ:;όρπιζε ρίγη συγκινήσ ως 
στό κοινό1.·, τού θά άποσποΰσε 
μυριάδες χειροκροτήματα καί 
τό δνομά του, θά δοξαζόντοα'ε 
σ’ ?λο τόν κόσμο.

Κι’ άθελά του, θυμήθηκε τήν 
συνομιλία του, μέ τό φίλο του 
Γιάννη Σκυλιτση', στήν Πειραΐ- 
κή Χερσόνησο, πού δταν τόν 
ρώτησε, μέ ποιό τρόπο, θ’ άπο- 
κτοΰσε τήν δόξα, κι’ αύτός ό ί
διος δέν ήξερε νά τό καθορίση.

I Κι’ δμως άπόψε τό είχε βρή:
— θά γίνω ήθοποιός, είπε, 

μέσα του. Είνε τό στάδιο, γιά 
τό όποιο μέ έχει προορίσει ή 
φύσις. Σ ' αύτό θά προκόψω καί 
θά δοξασθώ.

Είχε μάλιστα τόσο άπορρο- 
Φηθή άπό τήν σκέψι αύτή, άπό 
τήν άπόφασι μάλλον, πού κά
ποια στιγμή πού φοτντάσθηκε 
τί θόουβος θά γινόντοινε στήν 
Ελλάδα, δταν θά μάθαιναν 

πώς «βγήκε στό παλκοσένικο», 
δέν τοΰ έκαμε, καμμιά άπολύ- 
τως έντύπωσι τό πράγμα.

— Μήπως θά ξοτνοτγυρίσω έ- 
κεΐ, είπε. Κι’ έτσι θά ξεχαστώ 
ώς δτου ή δόξα, τούς κάμει νά 
μ’ άναγνωρίσουν...
ΔΥΟ Μ ΕΓΑ Λ Ο Φ Υ- ΙΈΣ

Τό έργο τελείωνε έπάνω 
στις σκέψεις του αύτές. Χειρο
κροτήματα, άνθρώπων πού εί
χαν παρασυρθη άπό τήν έπιτυ- 

1 χία τής Σάρας Μπερνάρ, πού 
τούς εΤχε σκλάβους της ή όμα- 
δική ψυχολογία, άκούστηκαν 
καί συνεχιζόνταν έπίμονα έπί 

, ώροιν. Ό  Δαμαλάς δέν καθυ- 
1 στέρησε. Τριπλά ένθουσιασμέ- 

νος — καί άπό τό έργο καί άπό 
τήν πρωταγωνίστρια καί άπό 
τήν άπόφασι νά γίνη καί αύτός 
ήθοποιός — χειροκροτούσε μέ ,

φρενίτιδα καί φώναζε : «Μπρά 
δο», στήν_ καλλιτέχνιδα, πού πά
λι παρετήρησε, δτι εΰρε τήν 
εύκαιρία μιά-δυό φορές, νά τόν 
κυττάξη, μέ ένα βλέμμα, πού 
τόν έκαμε νά σταματήση, γιά 
λίγο, τά χειροκροτήματα, για
τί άκ<:υσε τήν καρδιά του, νά 
χτυπάη δυνατά.

’Ίσως αύτή ή γυναίκα μέ 
δοηθήση, σκέφθηκε.

Μά πάλι τοΰ ήλθε μιά άλλη 
σκέψϊ:

—... Μά γιά νά γίνη αύτό 
πρέπει νά τήν γνωρίζω κι’ έ
γώ δέν τήν γνωρίζω, μήτε έχω 
κανένα νά μέ συστήση....

Ή  αύλαί-α είχε πέσει πλέον, 
ό κόσμος άρχισε νά φεύγη άπό 
τό κομψό θέατρο καί ό Δαμα
λας ζοϋσε σ’ ένα ώραΐο δνειρο.

Παμε κι’ έμεΐς; τοΰ είπεν ό 
Νικολαΐδης.

—“ Οπως θέλεις... τ’ άπήντη- 
σα μηχανικά.

Κι’ έπροχώρησαν σιγά, γιατί 
έμπρός των ύπήρχε άκόμη πλή
θος θεατών, πού συζητώντας, 
βάδιζε σιγά πρός τήν έξοδο.

Οί δυό φίλοι, έφθασαν άπό 
τούς τελευταίους. Κι’ εύρέθη- 
καν στό δρόμο σέ λίγο, καθέ
νας άπησχολη μένος μέ τις σκέ
ψεις του, μέ τούς στοχασμούς 
του.

Ό  Δαμαλάς σκεπτότανε 
πώς θά κατορθώση νά πλη- 
σϊάση τήν Σάρα, γιά νά τόν 
βοηθήση νά γίνη ήθοποιός. Κεί 
ιη μάλιστα τή στιγμή η C ρε 
καί τό ψευδώνυμό του:

—Ντάριο, δέν άσκημο;— ψιθύ 
ρισε.

Γ  ιατί δσο κι’ άν τήν πρώτη 
στιγμή, συνεσπαρμένος άπό τόν

ένθουσιασμό του, είχεν άποφα- 
σίσει νά γίνη ήθοποιός κι’ αύ- 
τούς έκεϊ κάτω στήν Ελλάδα 
άστους νά σφυρίζουνε— τώρα 
δέν ήθελε νά τούς κάμη κακό 
καί νάβγη στό θέατρο μέ τ' δ
νομά του.

Σκέφθηκε σοδαρώτερα. Ά- 
ναμέτρησε τόν θόρυβο πού θά 
γινότανε στήν Σύρα καί στήν 
Αθήνα. Καί δέν θάθελε ποτέ 
νά κάμη κακό στούς «δύο Δη
μάρχους», Στόν πατέρα του, 
πού τόσο τόν άγαποΰσε καί δ
πως είδαμε τήν έποχή έκείνη 
ήταν Δήμαρχος Έρμουπόλεως 
κ αί στόν παπποΰ του τόν Ρ άλ
λη πού ήτοα» Δήμαρχος Πει
ραιώς πού τόν λάτρευε. ’Όχι. 
"Ηξερε τί φασαρία θά γινόταν, 
άν μέ τ’ δνομά του φαρδύ — 
πλατύ, άνέβαϊνε στή σκηνή. Κι’ 
έσκέφθηκε νά πάοη τό ψευδώ
νυμο Ντάριο. "Ετσι τό διάβη
μά του δέν θά γινότανε άμέ- 
γνωστό κι’ έως δτου τόν έ
παιρνε κανένα μάτι Ρωμηοΰ 
καί τό ποόψταινε στούς δικούς 
του: Ό  θεός είχε.
_ — Εως τότε —συνεπλή ρωσε 

τή σκέψι του— κοντά στή Σ ά 
ρα Μπερνάρ θά έχω γίνει έν
δοξος. Κι* δόξα, δσο κακής 
ποιότητος κι άν είνε, σκεπάζει 
μέ τίς δάφνες της δλες τις ντρο
πές —άν είνε ντροπή, δπως νο- 
μίζη ό κόσμος έκεϊ κάτω, νά 
γίνη κανένας θεατρίνος

Είχαν φθάσει στό Καρτιέ 
Λατέν,  ̂χωρίς νά τό καταλά
βουν, δπου κατοικούσαν.

Γ  ιατί άν ό ώραΐος Πειραιώ
της Απόλλων —Πειραιώτη, θά 
τόν γράφουμε κι’ άς είνε Σ υ 
ριανός, γιατί έτσι έχει παραδό- 
ξως πολιτογραφηθή καί στήν

έγκυκλοπαίδειά μας— είχε ά- 
πορροφηθή άπό τό νέο του δ- 
νειρο_ καί δέν κατάλαδε τό δρό
μο, έτσι καί ό φίλος του, είχε 
ένα άλλο δνειρο, μιά άλλη έ- 
ρωμένη: τά μαθηματικά.

'Ο Νικολαΐδης ήταν τέρας 
γνώσεων στόν κλάδο του. Τέ
ρας εύφυΐας. Τέρας ιδιοφυίας.

Ενα ιτρόδλημα, πού ποτέ δέν 
τό έμελέτησε, πρόδλημα τών ά- 
νωτάτων μαθηματικών, τό έλυε 
κατά πολλούς τρόπους. "Εχει 
γραφή μάλιστα, δτι ό τρομερός 
αύτός ̂  άνθρωπος —πού πέθανε 
στήν Αθήνα παραγνωρισμένος 
κατόπιν καί δχι τρελλός, ώς τόν 
ωνόμασοιν, άλλά μεγαλοφυής, 
πού δέν μπορούσαν νά τόν νοιώ- 
σουν οί "Ελληνες— έχει γραφή 
λοιπόν, δτι δτοτν έδιδεν έξετά- 
σεις στή Γαλλία, έπί πτυχίω 
καί τοΰ άνεκοινώθη τό θέμα — 
ένα δυσκολώτοττο πρόβλημα— 
έστοψάτησεν/Τως δέκα λεπτά 
χωρίς νά άπαντ§ στόν καθηγη
τή του.

Ο σοφός γέρων έχασε στό 
τέλος τήν ύπομονή του:

Κύριε Νικολαΐδη, τοΰ είπε, 
δέν πειράζει... Αύτό, δέν τό κα
ταφέρνετε. ’Έχετε δικαίωμα γιά 
δυό άλλα θέματα. Γράφετε...

Ό  νεαρός Έλλη ν  τόν έκύτ- 
ταξε, σάν νά ξυπνούσε άπ’ δ- 
νεψθ; Δέν είχε καν άκούσει τί 
τοΰ ειπε. Μονον ή φωνή τοΰ κα- 
θηγη»οΰ τόν είχεν άπαλλάξει 
άπό τάς σκέψεις του, πού είχαν 
τωρα όλοκληρωθή. Καί ώμί- 
λησε:

— Κύριε καθηγητά... θά μέ 
συγχωρήσετε πού δέν σάς ά- 
πήντησα <ί;έσως... Άλλά  θά 
μοΰ επιτρέπετε, έκτός τής γνω
στής λύσεως, πού δίδετε σεις 
στό θεώρημα αύτό, νά σάς πα- 
ρατάξώ έπτά άλλας λύσεις...

«Κουτάλα»
Καλή ή έπίθεώρησις «Κουτά- 

λα»·_ Πολύ καλή. Πάρα πολύ 
καλή. Καί ώς πνεύμα καί ώς 
μουσική καί ώς μελόδραμα. ‘Η 
έναρξίς της παρουσίαζε ένα 
δένδρον έπί τοΰ όποιου έγίνον- 
το άσκήσεις πυροβολικού. Τό 
μπαλλέτο ένδεδυμένον μέ στο- 
λάς περσών άντιστρατήγων ά- 
νήρχετο έπί ένός πύργου, άπό 
τού Οψους τοΰ όποιου έρριπτε 
είς τό κοινόν άκάθαρτον πετρέ- 
λαιον.

Τό νούμερο «Περονόσπορος» 
ήταν πολύ έξυπνο. Παραθέτο- 
μεν τό ρεφραίν πού έξελαΐκεό- 
θη άμέσως:

«Ή  ζωή είνε πατάτες 
περηφάνεια γεμάτες 
καί έν τέλει 
είνε μιά Πεντέλη I

Τό φινάλε τής πρώτης πρά- 
ξεως διηρεΐτο είς τρεις πράξεις 
μέ πρόλογον καί έπίλογον, άλ
λά κατόπιν έπιμονής τοΰ κοινοΰ 
έπαίχθη μόνον ό έπίλογος, τυ
χών γενικής άποδοκιμασίας.

Πολύ συμπαθητική ήταν ή ρο 
μάντσα «Μπρίκια, ντενεκέδες 
γιά κόλλημα, τήν όποιαν έξετέ- 
λεσε μέ πάθος ή συμπαθής ντι- 
ζέζ Λύρα Καρανικόλα. Ίδούτό  
σχετικόν ρεφραίν:
«ΕΤχε μάγουλα φυρίκιά 
—μπρίκια, μπρίκια! — 
γενικώς άντΐπαθοΰσε τούς λέι 

(κέδες
-τένε-τένε-τένε—κέδες! 
κι' δταν μιά βραδυά τρελλή 
πήγε νάβρη ένα φιλί 
στά ‘ Ιεροσόλυμα... 
ένος νηός τής λέει, τής μιλεΐ:' 
—Μπρίκια, τενεκέδες, γιό κόλ·< 

(λημα!» 
Τά ώραΐα σκηνικά τοΰ κ. 

Πίτς Πικέν (Γιακουμή Ακατέρ
γαστου) έπεσαν κατά τήν διάρ
κειαν τής παραστάσεως είκοσι- 
τρεΐς φοράς έπάνω είς τάς κε* 
φαλάς τών ήθοποιών. Ή  έκφο- 
ρά τών θυμάτων θά γίνη αΟ·ι 
ριον.

Ο Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Ο Σ  
Ύπ. Ίδιαίτεραι προσκλήσεις 

δέν θά σταλώσιν.
Ο ΙΔ ΙΟ Σ
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— Μόνο έπτά; —ρώτησε ό 

Γάλλος καθηγητής ειρωνικά, 
πού ^είχε πειραχθή τώρα.

—"Αν μοΰ δώσετε λίγα λε
πτά άκόμη, άπήντησε θαρραλέα 
ό Νικολαΐδης, κι’ άν έχετε τήν 
καλωσύνη κατόπιν νά μ’ άκού 
σετε, θά εΟρω νομίζω τρεις ά 
κόμη...

— Πέστε τις, κύριε, φώναξε 
μέ πείσμα τώρα ό σοφός καθη
γητής του. Μ’ άν δςν τίς δρήτΐ; 
—δέκα έν δλω— θά σας άπορ- 
ρίψω.

Ό  Νικολαΐδης σέ όλάγα λε
πτά άκόιιη έδήλωσε δτι ήταν έ
τοιμος.

—Άκοΰμε, κύριε, άπήντησεν 
ό καθηγητής.

Καί τότε άρχισε ό “ Ελλην 
τελειόφοιτος, γιά νά σταματη- 
ση στή δεκάτη λύσι. \

Μά ό άφηρημένος μαθηματι
κός πού τόν έξήταζε, δέν δυσα- 
ρεστήθηκε τώρα.

Κατέδηκε άπό τήν έδρα του, 
τόν συνεχάρη καί δήλωσε δτι 
θά τόν προτείνη γιά μιά ύπο- 
τροφία.

— Πρωτοφοτνής ιδιοφυία —έ- 
πανελάμδανε.

Αύτός^ ήταν ό Νικολαΐδης. 
Κι’ άφοΰ ήταν αύτός, καταλα
βαίνετε ποίές σκέψεις τόν είχοιν 
άπορροφήσει, δταν ό Δαμαλάς 
είχε τρελλαθή σκεπτόμενος τό 
θέατρο.

Καί γι’ αύτό έφθασαν έως τά 
σπίτια των, χωρίς ν’ άλλάξουν 
λέξι καί χωρίς νά καταλάδουν 
δτι περπάτησαν σχεδόν μιά 

I ώρα.
' Η Σ Α Ρ Α  Μ Π ΕΡΝ Α Ρ

"Οταν τό πρωί ξύπνησε ό 
Δαμαλάς, διάδασε τήν έφη με
ρίδα του καί είπε στόν θυρωρό 
νά τοΰ άγοράση ένα περιοδικό, 
τόν «Καλλιτεχνικό Κόσ[ιο».

Τόν πήρε στά χέρια του μ’ ά« 
γωνία, τόν άνοιξε, τόν φυλλο
μέτρησε καί δταν έφθασε στή 
σελίδα τοΰ θεάτρου, άρχισε νά 
διαδάζη τό κάθε τι μέ προσοχή.

Κάποιος έγραφε γιά τόν Αί 
λέξανδρο Δουμά υίόν, πού τήν 
έποχή έκείνη μεσορανοΰσε μέ 
τήν έπιτυχία της «Κυρίας μέ 
τάς Καμελίας».

Ά λ λ ’ έκεΐνο πού τόν τράβηξε 
περισσότερο ήταν ILya βιογρα- 
ψικό καί κριτικό σημείωμα γιά 
τήν Σάρα Μπερνάρ —τή «δόξα 
τής Γαλλίας».

Τό διάδασε —<5cv κι’ ήτοτν με
γάλο— δυό-τρεΐς φορές. Κι’ έ
τσι έμαθε τήν Ιστορία καί τή 
δράσι τοΰ ειδώλου του, ώς τις 
τελευταίες λεπτομέρειες.

’Έμαθε δτι ή μεγάλη ήθοποι
ός ήταν γεννημένη Ίσραηλ'τος 
τό 1844, άλλά κατόπιν μέ τή 
συναίνεσι τής μητέρας της, βα
φτίστηκε χριστιανή.

Σπούδασε στά Γκράντ-Σάμπ 
κωμωδία πρώτα, τραγωδία κα
τόπιν κι’ έμφανίστηκε στό 1862 
στή «Γαλλική Κωμωδία» στό 
έργον «Ιφιγένεια».

Μά, παράδοξο, ή έπιτυχία 
της ήταν τόσο μ.'.τρ’α, ώστε ά- 
ναγκάστηκε ν’ άποσυρθη άπό 
τό μεγάλο κι’ άναγνωρισμένο 
αύτό θέατρο καί νά πάη στά 
«Γυμνάσιο» —δχι καί τόσης φή
μης, δπως ή πρώτη, σκηνή — 
δπου καί πάλιν δέν είχε έπιτυ- 
χίας. Γι’ αύτό έφυγε κι' _άπό 
κεΐ καί ένα βράδυ έμφανίστη
κε στό «Όντεόν», ώς Ζανετοΰ, 
στόν «Διαβάτη» τοΰ Κοπέ.

"Επαιξε μέ τόση δύναμ,ι μέ 
τόση χάρι, πού τό θέατρο χά
λασε άπό τά χειροκροτήματα.

(Ή  συνέχεια είς τό προσεχές)’


